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

 
วนัท่ี  18 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
 2. รายงานประจาํปี 2558 

3. นิยามกรรมการอิสระ 
4. บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
7. รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
9. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วิธีปฏิบติั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
12. หนงัสือมอบฉนัทะ 
13. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติ
ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14 .00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 27 อาคาร
อินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1858 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี  2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนั
นบัแต่วนัประชุมฯ ตามท่ีกฏหมายกาํหนดแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 
www.nine.co.th เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฎตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 
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  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุม
ดงักล่าวได้บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 
พิจารณาอนุมติัการรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สําหรับปี 2558   
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สาํหรับปี 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัการรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการ
บริษทัฯ สาํหรับปี 2558 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้า่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง ดงัปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัการรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี  6  กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศ
อนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า  
บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป”  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ คือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบ
การเงินเฉพาะบริษทัฯ)  หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม  ทั้งน้ี 
อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น  และจากผลการดาํเนินงานในปี  2558 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการบริษทัมีผลการดาํเนินงานแสดงเป็นกาํไรและกาํไรสะสม ตามขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงสามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้

อย่างไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิ และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ หรือ NINE-W1 ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 ไดก้าํหนดเง่ือนไขการปรับสิทธิ เพ่ือ
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ไม่ใหสิ้ทธิประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ดอ้ยไปกว่าเดิม ไดก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลไวว้่า หากบริษทัจ่ายเงินปันผลเกินว่าอตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะตอ้งคาํนวณอตัรา
การใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิใหม่ตามสูตรคาํนวณท่ีกาํหนด เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว  

ดงันั้นจากผลการดาํเนินงานในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2558 
จาํนวน 4.69 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไร 0.028 บาทต่อหุน้  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 86.18 ของกาํไรสุทธิ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

1. กาํไรสุทธิ  4.69 15.26 19.89 

2. หกัสาํรองตามกฎหมาย 0.35 0.80 1.00 

3. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 170.04 170.04 170.00 

4. กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.028 0.09 0.16 

5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.022 0.07 0.10 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  3.74 11.90 17.00 

7. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกาํไรสุทธิ
หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 

86.18 82.30 89.99 

 

หมายเหตุ  (1) เป็นอตัราเงินปันผลท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรอการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 18 
มีนาคม 2559 
(2) เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ท่ีสูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่เกินตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ NINE-W1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ลา้นบาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อ
สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ. หลกัทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
 
 
 



4 
 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี  18 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน  3  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน โดยในปี  2558 มี
กรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน  2 ท่าน ดงัน้ี 

1) นางสาวดวงกมล โชตะนา  กรรมการและประธานกรรมการ 
2) นายพนา จนัทรวิโรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559  ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดพ้ิจารณาถึง
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานของกรรมการ
ทั้ง 2 ท่าน ท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นท่ีประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี  

1) นางสาวดวงกมล โชตะนา  กรรมการและประธานกรรมการ 
2) นายพนา จนัทรวิโรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

            (รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2559 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า

การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกิจการเป็นเร่ืองสาํคญั บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้
คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เอง ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ี
ใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทาง  ผลกาํไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2558 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานกรรมการบริษทั ในอตัราเดียวกบัประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   และกาํหนดการจ่ายเป็น
รายไตรมาส  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ในอตัราเท่ากบัปี  2558 ดงัน้ี 
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ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

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

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  
 

 ค่าตอบแทนประจาํปี 2559 รวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 
1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2559 

เป็นปีท่ี 3 หรือ 
2. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ  
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ 
บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มี
คุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย รวม 3 
บริษทั เป็นเงิน 1,590,000.- บาท (ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 50,000 บาท) 

 สําหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
กลัน่กรองการเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2559 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)   
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั   ผูถื้อ
หุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ีโปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และนาํมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการ
ประชุม 

 
 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยคาํสัง่ประธานกรรมการ 
  
 
 
 นายพนา จนัทรวิโรจน ์
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2558 
ของ 

บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค ์เลขท่ี 1854 ก.ม. 4.5 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่   ประธานเนชัน่กรุ๊ป และกรรมการ 
2. นายเสริมสิน  สมะลาภา  รองประธานเนชัน่กรุ๊ป และกรรมการ 
3. นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ 
4. นายพนา จนัทรวิโรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
5. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน  
 
ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1.  ดร.วงศสิ์ริ  มิยาจิ                 บรรณาธิการบริหาร 
2.  นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
3. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายเลอสนัต ์พชัรพิชาญพงศ ์  Marketing Manager 
 
ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
2. นายวินิจ  ศิลามงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 
 

 ทีป่รึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นายไกรสร มีสมงาม    บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
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ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัฯ มี
แนวปฏิบติัดงัน้ีค่ะ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ
หุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิม
วาระประชุมเขา้มา 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บ

มอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี คือ นาย
สมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนงัสือเชิญประชุม 

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

ขอ้ 40 “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ” 

ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว”้  
 

สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือข้ึน ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง จะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหท่้านผูถื้อหุน้ตอนลงทะเบียนก่อนเขา้หอ้งประชุม โดยการ
ทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนใหต้รงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนดว้ยทุกคร้ัง จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย
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ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 
วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

จะให้ท่ีประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความ
โปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  และเม่ือ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อท่ี
ประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 6 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,385,915 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 38 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้142,783,898 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.97 ของหุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 44 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้145,169,813 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของหุน้ทั้งหมด  
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่2 เมษายน 2557 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2557  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จึง
ขอนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2557 ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  2 
เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษทัสาํหรับปี 2557 
 ประธาน  แถลงต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ  ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และรายงาน
คณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ขอเชิญคุณพนา จนัทรวิโรจน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 ให้ผูถื้อ
หุน้รับทราบดงัน้ี   
 ในช่วงปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษทัอยูร่ะหว่างปรับตวัเพื่อไปสู่การเติบโตท่ีมีคุณภาพ โดยในคร่ึงปีแรกยอดรายได้
ของตลาดหนงัสือทัว่ไปไม่ดีนกั แต่มีการปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั 

ตามงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีรายไดร้วม 268.47 
ลา้นบาท กาํไรขั้นตน้ 64.14 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 1.71 ลา้นบาท  

โครงสร้างรายได ้ประกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ร้อยละ 18 การผลิตและ
จาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนร้อยละ 27 การจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้งร้อยละ 27 การ
จาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ตร้อยละ 1 ธุรกิจรายการโทรทศัน์ร้อยละ 16 ดา้นการศึกษาร้อยละ 1 และรายได้
อ่ืนร้อยละ 10 
 โครงสร้างรายจ่าย ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบริการร้อยละ 68 ค่าใชจ่้ายในการขายร้อยละ 13 ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารร้อยละ 16 และค่าตอบแทนผูบ้ริหารร้อยละ 3 
 สาํหรับฐานะการเงิน ณ  ส้ินปี 2557 มีสินทรัพยเ์ท่ากบั 711.43 ลา้นบาท ลดลง 49.88 ลา้นบาท หรือลดลง     ร้อย
ละ 6.55 จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 เน่ืองจากทางบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน รวมทั้ง
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนลดลงจากปีก่อน 
 ส่วนหน้ีสินรวมเท่ากบั 195.17 ลา้นบาท ลดลง 36.51 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.76 จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 
2556 เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินอ่ืนลดลง  

สาํหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2557 เท่ากบั 516.27 ลา้นบาท ลดลง 13.37 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.52 
จากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2556  
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริษทัสาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 2 จาํนวน 2 ราย รวม 41 หุน้  
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
  ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ท่ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 3 จาํนวน 1 ราย รวม 100 หุน้  
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2557 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล 
นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะ
กระทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป” 
ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของแต่ละบริษทัฯ (ตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัฯ) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ 
 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2557 จาํนวน 15.26 ลา้นบาท คิดเป็น
กาํไรสุทธิเท่ากบั  0.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
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ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 11.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 
ของกาํไรสุทธิ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี  12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การ
แกไ้ข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ท่ีผา่นมา และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2558 
  
 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

  
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม
ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 8 ตาํแหน่ง โดยในปี 
2558 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
  1) นายสุทธิชยั แซ่หยุน่  กรรมการ 
  2) นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบ 
  3) ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่ มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ นาย
สุธีร์ จินตนานฤมิตร และดร.ศนัธยา กิตติโกวิท เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผา่นมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชนแ์ก่การดาํเนิน
กิจการของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ี
กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงประวติักรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ี
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บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ี 3 
ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลง

มติเพื่ออนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใส
และเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น   

เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  

2) นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  

3) ดร. ศันธยา กติตโิกวทิ 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  

 
วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจําปี 2558 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณา
กลัน่กรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มี
รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจาํนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสําหรับตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 
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ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2558 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

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

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 สองใน 3 สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
   ในงบการเงินของบริษทัในปี 2557 เป็นปีท่ี 2 หรือ 
2. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 
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สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม 4 บริษทั เป็นเงิน 
1,640,000 บาท (ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 275,000 บาท) 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832และ/

หรือ นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย รวม 4 
บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,640,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,710,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.31  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,459,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.69  

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
 
มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
ตวัแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ : สอบถามว่า สืบเน่ืองจากการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซ่ึง
ทางสมาคมฯ ไดส้อบถามการเขา้ร่วมนโยบายโครงการต่อตา้นธุรกิจคอร์รัปชัน่ของสถาบนั IOD และทางบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ ปัจจุบนัน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บรองจากสถาบนั IOD อยากจะ
สอบถามความคืบหนา้และแผนท่ีจะใหไ้ดรั้บรองจากสถาบนั IOD  
คุณดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ : บริษทัฯ มีนโยบายและให้ความสําคญัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงัน้ี  
1. ปรับปรุงและทบทวนเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เขา้เป็นส่วนหน่ึงของคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการ
ทาํงานใหม่ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัอยา่งต่อเน่ือง  
2. จัดอบรมในเร่ือง จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ให้กบัพนักงานได้ตระหนักถึงความสําคญั และให้ถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัด 
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3. บริษทัฯ เขา้ร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีทาํงานร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย ์และสํานกังาน กลต. ในการ
ต่อตา้นการทุจริตเพ่ือประเทศไทย พร้อมนาํร่องสนบัสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมส่ือ เพื่อจะนาํมาพฒันาและนาํ
แนวคิดต่างๆมาปรับใชก้บัองคก์ร  
 บริษทัฯ จะยืน่ขอรับรองการเป็นสมาชิกจาก IOD โดยเร่ิมจากการประเมินตนเองซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดย
ประธาน Audit Committee หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีรายอ่ืน จากนั้นจึงส่งแบบประเมินต่อ IOD เพ่ือ
พิจารณารับรองการเป็นสมาชิก 

 
 ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  15.00 น. 
 
 
 

 
ลงช่ือ………………………………………… ประธานในท่ีประชมุ             
                       นางสาวดวงกมล โชตะนา 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………………… ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                         

นายพนา จนัทรวิโรจน์ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความเป็น
อิสระจากผูถื้อหุ้นใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
  
คุณสมบตักิรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั 
ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม
มาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ    
 3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 
หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทัฯ 
 6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 
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 7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติ
บุคคลท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง 
 8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบดงันี ้
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    
    รวมทั้ งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
 แต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ 
 ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   
 ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน   
 และปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ และประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระสาํคญั   รวมทั้งเขา้ร่วม 
 ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  
 ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
 อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 
7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ 
 บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด 
 หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของบริษทัฯ 
และผูส้อบบญัชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 
รับทราบร่วมกนัวา่ ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     ตลอดจนขอ้มูลความรู้
เร่ืองบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้ห้ประกนัเป็นพิเศษในงบ
การเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทัฯ นาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องสํานกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับ
กิจการเป็นเร่ืองสาํคญั บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการ
สรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
เกณฑก์ารพิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโต
ทางผลกาํไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั
ฯ และกรรมการอิสระ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณา 
 
 ในปี 2559  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้    โดย
เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น  คือ ตั้งแต่วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 
29 มกราคม 2559 พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
ผลปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
                                                              

 

ช่ือ นางสาวดวงกมล โชตะนา                                  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการและประธานกรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 มี.ค. 2558  
อายุ 53  ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 144/2554 
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2555) 
สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA) 
Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 4  

การอบรมปี 2558 สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA) 
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 3 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน วพน. รุ่น 1 
การดาํรงตาํแหน่งใน 
บริษทัจดทะเบยีน 
(3 บริษทั) 

9 มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  
เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
(7 บริษทั, 1 มหาวทิยาลยั) 

2553 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
18 ส.ค.2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการ - บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
กรรมการ – บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค  
กรรมการ – บจก. คมชดัลึก มีเดีย 
ประธานกรรมการ - บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมการ – บจก. เอน็ เอม็ แอล 
กรรมการ – บจก. เนชัน่ ย ู  
กรรมการ  – บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ - มหาวิทยาลยัเนชัน่
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง  
ณ วนัที ่ 30 ธันวาคม  2558 

52,714 หุน้ (0.03 %) 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บั บริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 
 
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
ดงัน้ี 
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการ - บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย   
กรรมการ – บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค    
กรรมการ – บจก. คมชดัลึก มีเดีย    
กรรมการและประธานกรรมการ – บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมการ – บจก. เอน็ เอม็ แอล    
กรรมการ – บจก. เนชัน่ ย ู    
กรรมการ  – บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง   
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ - มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี-   
 

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2558 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2558 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2558 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
10 เดือน  

(ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 9 มี.ค. 2558) 
4/4 1/1 -  
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ช่ือ นายพนา จนัทรวิโรจน ์
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เม.ย. 2554 
อายุ 57 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท Tufts University, USA 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 71 

สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

- สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการบริหารความเส่ียง  
การอบรมปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558)  
การดาํรงตาํแหน่งใน 
บริษทัจดทะเบยีน 
(2 บริษทั) 

2554 – ปัจจุบนั 
2557 -  ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 

กรรมการ - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
(7 บริษทั, 1 มหาวทิยาลยั) 

2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั 
18 ส.ค.2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
กรรมการ - บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส 
กรรมการ - บจก. เนชัน่ โกบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ - บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมการ - บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์ 
กรรมการ - สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ - มหาวิทยาลยัเนชัน่

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  
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จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง  
ณ วนัที ่ 30 ธันวาคม  2558 

-ไม่มี- 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บั บริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 
 
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป ดงัน้ี 
กรรมการ – บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 
กรรมการ – บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
กรรมการ - บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส 
กรรมการ - บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมน้ท ์ 
กรรมการ – บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมการ - บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ - มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี-   

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2558 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2558 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2558 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
4 ปี 9 เดือน  

(ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 เม.ย. 2554) 
5/5 1/1 -  

 
 
 
 
 

 



26 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

เอกสารแนบวาระที ่7 
 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี  2559 

 

ประจําปี  2558 ประจําปี  2559 
(ปีทีเ่สนอ) 

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

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

1.  Ms. Patamavan Vadhanakul          Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ 
2.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
3.  Mr. Veerachai Ratanajaratkul        Registration No. 4323 
    นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 2 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
รวม 4 บริษทั เป็นเงิน  1,640,000 บาท   
 
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับ
บริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  Ms. Patamavan Vadhanakul          Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ 
2.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
3.  Mr. Veerachai Ratanajaratkul        Registration No. 4323 
    นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 3 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
รวม 3 บริษทั เป็นเงิน  1,590,000 บาท   
 
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับ
บริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

 

เอกสารแนบวาระที ่7 
รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี  2559 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 ช่ือ – นามสกลุ :   นาวสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  
 สญัชาติ :   ไทย  
สถานท่ีทาํงาน :   บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั   
ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 23 ปี  
ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั :  กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี  
  
การศึกษา  
- ปริญญาโทดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management)   
 University of Southampton ประเทศองักฤษ  
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  
  
ประสบการณ์ในการทาํงาน  
 - กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี – บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  
- ประกอบวิชาชีพตั้ง แต่ปี 2536  
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ข้อบังคบัของบริษัท เนช่ัน  อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์  จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
ขอ้ 36.  ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวให้จดัให้มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้น
คราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั”  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ
จาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้น
ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดย
ในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 
หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง
โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกัด
กาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

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

ให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อ
หุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 42.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

ขอ้ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
 การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ    

  มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี 
  วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
 การออกหุน้กู ้
 การควบบริษทัฯ หรือการเลิกบริษทัฯ  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

เงื่อนไข  หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา   สญัชาติไทย  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ  
 บตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง 
       หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
 กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.  กรณมีอบฉันทะ  

 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
 โดยเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่ เห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก ประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบ
ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

 หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20  บาท 
เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 

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

 นิติบุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน
ท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน  6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลง
ลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้ นๆ และสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
กรรมการดงักล่าว 
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 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือ
หน่วยงานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจาก
การลงนามดังกล่าวแล้วให้นําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้ นให้เจ้าหน้าท่ีผูมี้อ ํานาจของ
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ทาํการแทนบุคคล
ดงักล่าวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย 

 กรณีการใช้พิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือให้พิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียน
ขอ้ความกาํกบัไวว้่า “ลายพิมพห์ัวแม่มือซ้ายของ ...............” และตอ้งมีพยาน      2  คน 
รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึง
พยานต้องลงลายมือช่ือรับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร
ประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผู ้
ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใด คนหน่ึงเป็นผูอ้อก
เสียงลงคะแนนแทนได ้ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะท่ีได้จัดทําข้ึน และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้นไปยงัสํานัก
เลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอยา่งนอ้ย  1  วนั  

 ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน/
บตัรประจาํตวัขา้ราชการ /หนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ
เพ่ือลงทะเบียน 

 
3.  กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดย
จะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
4.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้
ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
5.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ซ่ึงลงนาม
รับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 



32 
 

การลงทะเบยีน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ 

ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นตน้ไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน   

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็หด้าํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อน

การลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้ง

กรรมการเขา้ใหม่  บริษทัฯ กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร                                  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 เม.ย. 2551 
อายุ 72 ปี 
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม,  

University of Wisconsin - USA    
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, University of Wisconsin - USA    

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 101 
- บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นท่ี 23 

การอบรมปี 2558 KPMG  
- KPMG's Internal Audit oversight 
- Transfer pricing act: Considerations for Audit Committees” 

การดาํรงตาํแหน่งใน 
บริษทัจดทะเบยีน 
(1 บริษทั) 

2551– ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
(3 บริษทั) 

2543 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. เร็บบิท เอเชีย 
ประธานกรรมการ - บจก. เอน็เนอร์ยี ่คอนโทรล 
กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. พี.อาร์.เอส.เอส 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมในคร้ังนี ้

-ไม่มี- (ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 

จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง  
ณ วนัที ่ 30 ธันวาคม  2558 

-ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บั บริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 
 
-ไม่มี-  

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี-   
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจ 
มีผล ทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

  
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2558 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2558 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2558 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 

6  ปี 8 เดือน  
(ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. 2551) 

5/5 4/4 1/1 - 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

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

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                                                                                                                
I/We               nationality       

            อยูบ้่านเลขที.่                         
Address          

              
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง ดงันี ้
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
 หุ้นสามญั______________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ____________________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้โดยมปีระวตัติามเอกสารแนบ) 

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

 

1.  ชือ่         นายสมศกัดิ ์  เชยีร ์  จริะนคร                      อายุ    72   ปี อยู่บา้นเลขที ่  52/94  อาคารทาวเวอรพ์ารค์ ชัน้ 18 ซ ี          
Name Mr.Somsak  Cheer  Chiranakhon, Independent Director,  Age  72  years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C  
ถนน                         สขุมุวทิซอย 3  ต าบล/แขวง     วฒันา    อ าเภอ/เขต   วฒันา             
Road                        Sukhumvit Soi 3   Tambol/Khwaeng  Wattana  Amphur/Khet  Wattana 
จงัหวดั    กรุงเทพ    หรือ 
Province  Bangkok        or 

2.  ชือ่          อายุ          ปี อยู่บา้นเลขที ่                                       
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณยี ์             หรือ  
Province    Postal Code        or 

 
คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้    เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั ผู้

ถอืหุน้ประจ าปี 2559  ในวนัที ่25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม  เอ ชัน้ 27 อาคารอนิเตอรล์งิค ์เลขที ่1858/118-119 ถนน 
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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)  ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี .้- 

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

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

in all respects,  or 

     (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1       พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholder  held on April 28, 2015 
     เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่   2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองผลการด าเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 
Agenda 2      To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for 

the year 2015 
    เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที่  3 พจิารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
Agenda 3      To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2015 
    เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                    votes                    

วาระที่  4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
Agenda 4      To approve of dividends payment for the company’s operations for the year ending December 31, 2015  

 เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes  Abstain              votes 

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

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

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
   5.1 ช่ือกรรมการ  : นางสาวดวงกมล โชตะนา 
 Name of Director : Ms. Duangkamol  Chotana   
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
   5.2 ช่ือกรรมการ  : นายพนา จนัทรวโิรจน์ 
 Name of Director : Mr. Pana Janviroj 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
    

วาระท่ี   6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 
Agenda 6       To consider the remuneration of directors for the year 2016 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 

วาระที่   7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the  
 Year 2016 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 

วาระที่  8   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่  การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as inval id and shall not 
constitute my/our voting as a shareholder. 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีมีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

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

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

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

หมายเหต ุ
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้  
3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
Remarks: 
1.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 

of shares to several proxies for splitting votes. 
2.   The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in 

Clause (2) to the proxy. 
3.  For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
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