บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
2. รายงานประจําปี 2558
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
7. รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
8. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
12. หนังสื อมอบฉันทะ
13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติ
ให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14 .00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคาร
อินเตอร์ ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ได้จดั ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558
ทั้งนี้ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมฯ ตามที่กฏหมายกําหนดแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่
www.nine.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่ งไม่ปรากฎว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฎตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุ ม
ดังกล่ าวได้บนั ทึ กถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบถ้วน จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ
สํ าหรับปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2558 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุ ผล : ตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ หมวดที่ 6 กํา หนดไว้ว่า “ห้ามมิ ใ ห้ประกาศ
อนุ ญาตจ่ ายเงิ นปั นผล นอกจากโดยมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อมติ ของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ คือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การ
ดําเนิ นการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น และจากผลการดําเนิ นงานในปี 2558 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการบริ ษทั มีผลการดําเนินงานแสดงเป็ นกําไรและกําไรสะสม ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้
อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ หรื อ NINE-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กาํ หนดเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ เพื่อ
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ไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ได้กาํ หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลไว้ว่า หากบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเกินว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จะต้องคํานวณอัตรา
การใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ ใหม่ตามสู ตรคํานวณที่กาํ หนด เพื่อรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ดังนั้นจากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2558
จํานวน 4.69 ล้านบาท คิดเป็ นกําไร 0.028 บาทต่อหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.022 บาท รวมเป็ นเงิน 3.74 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.18 ของกําไรสุ ทธิ โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

1. กําไรสุ ทธิ

4.69

15.26

19.89

2. หักสํารองตามกฎหมาย

0.35

0.80

1.00

3. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

170.04

170.04

170.00

4. กําไรต่อหุน้ (บาท)

0.028

0.09

0.16

5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )

0.022

0.07

0.10

6. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น

3.74

11.90

17.00

7. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกําไรสุ ทธิ
หลังหักสํารองตามกฎหมาย

86.18

82.30

89.99

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

หมายเหตุ

(1) เป็ นอัตราเงิ นปั นผลที่ เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยรอการพิจารณาอนุ มตั ิจากที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 และคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญ ณ วันที่ 18
มีนาคม 2559
(2) เป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่เกินตามข้อกําหนดสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ NINE-W1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม
2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
สิ ทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน โดยในปี 2558 มี
กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ทั้ง 2 ท่ าน ที่ ผ่านมาซึ่ งเป็ นที่ ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 2 ท่ าน ได้ทุ่มเทปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิ จการที่ดี อันสร้ างคุณประโยชน์แก่การดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2559
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า
การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการเป็ นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เอง ซึ่ ง คณะกรรมการได้พิ จารณาค่ า ตอบแทนกรรมการโดยมี เ กณฑ์การพิ จ ารณากลั่น กรองอย่า งละเอี ยด ถึ ง ความ
เหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจําปี 2558 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการที่เป็นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็น
รายไตรมาส
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น ในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้
4

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
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

ค่าตอบแทนประจําปี 2559 รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,000,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ 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
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/
บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มี
คุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย รวม 3
บริ ษทั เป็ นเงิน 1,590,000.- บาท (ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 50,000 บาท)
สําหรับค่าบริ การอื่ น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบ
บัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กลัน่ กรองการเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2559 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน ผูถ้ ือ
หุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบต่อประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ ก่อนเริ่ มการ
ประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ ประธานกรรมการ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ ลิงค์ เลขที่ 1854 ก.ม. 4.5
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานเนชัน่ กรุ๊ ป และกรรมการ
2. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
รองประธานเนชัน่ กรุ๊ ป และกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานกรรมการ
4. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
5. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน
ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
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
Marketing Manager

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. นายวินิจ ศิลามงคล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378

ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายไกรสร มีสมงาม
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
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ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้ค่ะ
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
ปรากฎว่า ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้นได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ คือ นาย
สมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด
คัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการ
ทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วย
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ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความ
โปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และเมื่อ
ประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุ ม
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อที่
ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,048,386 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,385,915 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.40 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 38 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 142,783,898 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.97 ของหุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 44 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 145,169,813 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.37 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จึง
ขอนํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2557 ดัง มี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2
เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 144,405,113 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริ ษทั สําหรับปี 2557
ประธาน แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษัท ฯ ได้จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ขอเชิญคุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 ให้ผถู ้ ือ
หุน้ รับทราบดังนี้
ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษทั อยูร่ ะหว่างปรับตัวเพื่อไปสู่ การเติบโตที่มีคุณภาพ โดยในครึ่ งปี แรกยอดรายได้
ของตลาดหนังสื อทัว่ ไปไม่ดีนกั แต่มีการปรับตัวดีข้ ึนในช่วงครึ่ งปี หลัง
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีรายได้รวม 268.47
ล้านบาท กําไรขั้นต้น 64.14 ล้านบาท และกําไรสุ ทธิ 1.71 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้จากธุ รกิจการผลิตและจําหน่ ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ร้อยละ 18 การผลิตและ
จําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนร้อยละ 27 การจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้องร้อยละ 27 การ
จําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ตร้อยละ 1 ธุรกิจรายการโทรทัศน์ร้อยละ 16 ด้านการศึกษาร้อยละ 1 และรายได้
อื่นร้อยละ 10
โครงสร้างรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริ การร้อยละ 68 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารร้อยละ 16 และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารร้อยละ 3
สําหรับฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2557 มีสินทรัพย์เท่ากับ 711.43 ล้านบาท ลดลง 49.88 ล้านบาท หรื อลดลง ร้อย
ละ 6.55 จากยอดสิ นทรั พย์รวม ณ สิ้ นปี 2556 เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้รับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น รวมทั้ง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนลดลงจากปี ก่อน
ส่ วนหนี้สินรวมเท่ากับ 195.17 ล้านบาท ลดลง 36.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.76 จากหนี้สินรวม ณ สิ้ นปี
2556 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินอื่นลดลง
สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2557 เท่ากับ 516.27 ล้านบาท ลดลง 13.37 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.52
จากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้ นปี 2556
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริ ษทั สําหรับปี 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

144,405,113 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระ 2 จํานวน 2 ราย รวม 41 หุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 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 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 144,405,154 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระ 3 จํานวน 1 ราย รวม 100 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานแถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาตจ่ายเงินปั นผล
นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะ
กระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวต่อไป”
ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ ของแต่ละบริ ษทั ฯ (ตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวอาจเปลี่ ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่ อนไขที่ การดําเนิ นการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี 2557 จํานวน 15.26 ล้านบาท คิดเป็ น
กําไรสุ ทธิ เท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
11

ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิน 11.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.98
ของกําไรสุ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date)
และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผา่ นมา และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม
2558
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 144,405,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 8 ตําแหน่ง โดยในปี
2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการ
2) นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการตรวจสอบ
3) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ นาย
สุ ธีร์ จินตนานฤมิตร และดร.ศันธยา กิตติโกวิท เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผา่ นมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนิน
กิจการของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 3
ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลง
มติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใส
และเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นายสุ ทธิชัย แซ่ หยุ่น
เห็นด้วย
จํานวน 142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน 2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
2) นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
เห็นด้วย
จํานวน 142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน 2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
3) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
เห็นด้วย
จํานวน 142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน 2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจําปี 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณา
กลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยเปรี ยบเที ยบจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ ยตามขนาดธุ รกิ จที่ ใกล้เคี ยงกัน รวมถึ ง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มี
รายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจํานวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสําหรั บตําแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2558 (ปี ทีเ่ สนอ)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2557
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558 ทั้งนี้วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมาก ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 2 สองใน 3 สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานแถลงต่ อ ที่ ประชุ ม ว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจ ารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ โดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ในงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2557 เป็ นปี ที่ 2 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 2558 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ย่อ ย ผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ หรื อ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับบุ ค คลดัง กล่ า วแต่ อ ย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
14

สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย รวม 4 บริ ษทั เป็นเงิน
1,640,000 บาท (ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 275,000 บาท)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ 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 ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย รวม 4
บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 1,640,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

142,710,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.31
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2,459,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.69

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
มีผู้ถอื หุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น คุณจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ : สอบถามว่า สื บเนื่องจากการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ซึ่ ง
ทางสมาคมฯ ได้สอบถามการเข้าร่ วมนโยบายโครงการต่อต้านธุ รกิจคอร์ รัปชัน่ ของสถาบัน IOD และทางบริ ษทั ฯ ได้
ดําเนิ นการลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วมโครงการ ปั จจุบนั นี้ บริ ษทั ยังไม่ได้รับรองจากสถาบัน IOD อยากจะ
สอบถามความคืบหน้าและแผนที่จะให้ได้รับรองจากสถาบัน IOD
คุณดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ : บริ ษทั ฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. ปรับปรุ งและทบทวนเรื่ องการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการ
ทํางานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมในเรื่ อ ง จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ ให้กบั พนักงานได้ตระหนักถึ งความสําคัญ และให้ถือปฏิ บตั ิ โดย
เคร่ งครัด
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3. บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ทาํ งานร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน กลต. ในการ
ต่อต้านการทุจริ ตเพื่อประเทศไทย พร้อมนําร่ องสนับสนุนความโปร่ งใสในอุตสาหกรรมสื่ อ เพื่อจะนํามาพัฒนาและนํา
แนวคิดต่างๆมาปรับใช้กบั องค์กร
บริ ษทั ฯ จะยืน่ ขอรับรองการเป็ นสมาชิกจาก IOD โดยเริ่ มจากการประเมินตนเองซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย
ประธาน Audit Committee หรื อ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูส้ อบบัญชีรายอื่น จากนั้นจึงส่ งแบบประเมินต่อ IOD เพื่อ
พิจารณารับรองการเป็ นสมาชิก
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ………………………………………… ประธานในที่ประชุม
นางสาวดวงกมล โชตะนา

ลงชื่อ………………………………………… ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายพนา จันทรวิโรจน์
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ สระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความเป็ น
อิสระจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาด้านอื่ นใดที่ ได้รับ
ผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา
ของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิ ส ระจะต้อ งไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างการค้า ทางธุ ร กิ จ ส่ ว นได้เ สี ย ทางการเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิ พลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
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7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของนิ ติ
บุคคลที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมาย ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น หรื อผูป้ ระเมินราคาทรั พย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึ งการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิ ส ระจะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าํ ให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกับ การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้ง พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่ องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั ฯ
และผูส้ อบบัญชี ภายนอกมี หน้าที่ ตรวจสอบงบการเงิ นดังกล่ าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รับทราบร่ วมกันว่า ฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู ้
เรื่ อ งบัญ ชี การตรวจสอบ ระบบควบคุ ม ภายใน และกระบวนการจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯ มากกว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบ
การเงินและข้อมูลการเงินที่บริ ษทั ฯ นําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิ ยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับ
กิจการเป็ นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการ
สรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง
ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
เกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต
ทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ฯ และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณา
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการได้ โดย
เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น คือ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่
29 มกราคม 2559 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
ผลปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การอบรมปี 2558

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
(3 บริษทั )

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(7 บริษทั , 1 มหาวิทยาลัย)

นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการ
9 มี.ค. 2558
53 ปี
ปริ ญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 144/2554
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2555)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (TLCA)
Executive Development Program (EDP) รุ่ นที่ 4
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (TLCA)
- Leadership Development Program (LDP) รุ่ นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่ น 1
9 มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
2554 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2555 – ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ – บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ – บจก. คมชัดลึก มีเดีย
2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ - บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ – บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ – บจก. เนชัน่ ยู
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ – บจก. แบงคอก บิสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
2555 – ปัจจุบนั
18 ส.ค.2558 – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชัน่
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ

-ไม่มี52,714 หุน้ (0.03 %)
-ไม่มี-

มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ดังนี้
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ - บจก. กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
กรรมการ – บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
กรรมการ – บจก. คมชัดลึก มีเดีย
กรรมการและประธานกรรมการ – บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
กรรมการ – บจก. เอ็น เอ็ม แอล
กรรมการ – บจก. เนชัน่ ยู
กรรมการ – บจก. แบงคอก บิสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชัน่
-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
10 เดือน
4/4
1/1
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4 เม.ย. 2554
57 ปี
ปริ ญญาโท Tufts University, USA

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 71
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558)
2554 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ โกบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์
กรรมการ - สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั
18 ส.ค.2558 – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชัน่
-ไม่มี-

การอบรมปี 2558
การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
(2 บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(7 บริษทั , 1 มหาวิทยาลัย)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ

-ไม่มี-ไม่มี-

มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป ดังนี้

กรรมการ – บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการ – บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
กรรมการ - บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส
กรรมการ - บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเม้นท์
กรรมการ – บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
กรรมการ - บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชัน่
-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
4 ปี 9 เดือน
5/5
1/1
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
ประจําปี 2558

ประจําปี 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)
KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.
KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
1. Ms. Patamavan Vadhanakul
Registration No. 9832 1. Ms. Patamavan Vadhanakul
Registration No. 9832
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. Mr. Winid Silamongkol
Registration No. 3378 2. Mr. Winid Silamongkol
Registration No. 3378
นายวินิจ ศิลามงคล
นายวินิจ ศิลามงคล
3. Mr. Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 3. Mr. Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 2

โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 3

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
รวม 4 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,640,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
รวม 3 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,590,000 บาท

สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับ
บริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี ที่ผา่ นมา

สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับ
บริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี ที่ผา่ นมา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – นามสกุล : นาวสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทาํ งาน : บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ระยะเวลาที่ทาํ งานกับบริ ษทั : 23 ปี
ตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั : กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี
การศึกษา
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (Risk Management)
University of Southampton ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประสบการณ์ ในการทํางาน
- กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี – บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ประกอบวิชาชีพตั้ง แต่ปี 2536
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ข้ อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุ มผู้ถอื หุ้น
ข้อ 35. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง การประชุ มเช่ นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุ มสามัญ” การประชุ ม
สามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อ
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้น
ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ โดย
ในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการบอกกล่ าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุ มระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง
โฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้น
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้
นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่ อน วันประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่ นายทะเบี ยนบริ ษทั มหาชนจํากัด
กําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
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ข้อ 40.

ข้อ 41.

ข้อ 42.

ข้อ 43.

ค.ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุ มกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุ มครั้ ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือ
หุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
 การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
 การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 การเพิ่มทุนและการลดทุน
 การออกหุน้ กู้
 การควบบริ ษทั ฯ หรื อการเลิกบริ ษทั ฯ
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิ
ในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ
บัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง
หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
 กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 โดยเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก ประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบ
ฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
 หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการมอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการ / ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อ
เดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูม้ อบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงาน
ที่มีอาํ นาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมื อ ชื่ อ ของนิ ติ บุ ค คลนั้น ๆ และสํา เนาภาพถ่ า ยบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ บัต ร
ประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการดังกล่าว
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นิ ติ บุ ค คลสั ญ ชาติ ต่ า งด้า ว : ผูม้ ี อ าํ นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลจะต้อ งลงลายมื อ ชื่ อ พร้ อ ม
ประทับ ตราบริ ษ ัท ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะตนเองต่ อ หน้า พนัก งานรั บ รองเอกสาร หรื อ
หน่ วยงานซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจาก
การลงนามดัง กล่ า วแล้ว ให้ นํา หนัง สื อ มอบฉัน ทะฉบับ นั้น ให้ เ จ้า หน้า ที่ ผูม้ ี อ ํา นาจของ
สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อเจ้าหน้าที่ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทนบุคคล
ดังกล่าวหรื อบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
กรณี การใช้พิมพ์ลายนิ้ วมื อแทนการลงลายมื อชื่ อให้พิมพ์ลายนิ้ วหัวแม่มือซ้ายและเขียน
ข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมี พยาน 2 คน
รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูน้ ้ นั และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ ง
พยานต้อ งลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองและต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ บัต ร
ประจําตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ถ้าผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผู ้
ถือหุ ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คนใด คนหนึ่ งเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงลงคะแนนแทนได้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบ
ฉั น ทะที่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ น และลงนามครบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ล่ า วข้า งต้น ไปยัง สํ า นัก
เลขานุ การบริ ษทั ฯ พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยส่ งถึ งบริ ษทั ฯ ล่ วงหน้าก่ อนการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน
ทั้งนี้ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ ม จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรประจําตัวข้าราชการ /หนังสื อเดิ นทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
เพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถอื หุ้นถึงแก่ กรรม : ให้ผจู ้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนโดย
จะต้องมีเอกสารคําสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ : ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่งลงนาม
รับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
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การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้ดาํ เนินการ
ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั ฯ กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อแต่งตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การอบรมปี 2558

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
(1 บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(3 บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการ
ประชุ มในครั้งนี้
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11 เม.ย. 2551
72 ปี
- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริ หารอุตสาหกรรม,
University of Wisconsin - USA
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, University of Wisconsin - USA
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 101
- บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รุ่ นที่ 23
KPMG
- KPMG's Internal Audit oversight
- Transfer pricing act: Considerations for Audit Committees”
2551– ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2543 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
-ไม่มี-

กรรมการผูจ้ ดั การ - บจก. เร็ บบิท เอเชีย
ประธานกรรมการ - บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
กรรมการผูจ้ ดั การ - บจก. พี.อาร์.เอส.เอส

-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
-ไม่มี-
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ
มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
6 ปี 8 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2551)

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญผู้ถอื หุ้น วิสามัญผู้ถอื หุ้น
ตรวจสอบ
5/5
4/4
1/1
-
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

เดือน
Month

(1)

ข้ าพเจ้ า.
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที.่
Address

(2)

เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชั ่น อิ นเตอร์เนชั ่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

หุ้นสามัญ______________________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
เสียง

holding the total amount of
ordinary share

shares and have the right to vote equal to

preference share

shares and have the right to vote equal to

หุ้นบุริมสิทธิ____________________________________หุ้น
(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

พ.ศ.
Year

votes as follows:
votes

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

votes

(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีประวัตติ ามเอกสารแนบ)
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the
Independent director is attached for information)

1. ชือ่

นายสมศักดิ ์ เชียร์ จิระนคร
อายุ 72 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 52/94 อาคารทาวเวอร์พาร์ค ชัน้ 18 ซี
Name Mr.Somsak Cheer Chiranakhon, Independent Director, Age 72 years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C
ถนน
สุขมุ วิทซอย 3
ตาบล/แขวง วัฒนา
อาเภอ/เขต วัฒนา
Road
Sukhumvit Soi 3
Tambol/Khwaeng Wattana Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพ
หรือ
Province Bangkok or

2. ชือ่

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

หรือ

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้า ใน การประชุมสามัญ ผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชัน้ 27 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ เลขที่ 1858/118-119 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual
General Meeting of Shareholders on April 25, 2016 at 14.00 hrs, at Conference Room A, 27th Floor, Interlink Tower
Building 1858/118-119, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date,
time and place as may be postponed or changed.
(4)

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



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



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

พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
To Acknowledge the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholder held on April 28, 2015
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองผลการดาเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2558
To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for
the year 2015
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติ
และรับรองงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3
To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2015
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To approve of dividends payment for the company’s operations for the year ending December 31, 2015
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 5
Agenda 5

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

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

เสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve the election of the individual directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นางสาวดวงกมล โชตะนา
Name of Director
: Ms. Duangkamol Chotana
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

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

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
To consider the remuneration of directors for the year 2016
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2559
To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the
Year 2016
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8
To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

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