คำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
คำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับนโยบำยในกำรเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มี
อำนำจกระทำกำรแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นำมสกุล สัญชำติ อำยุ
วันเดือนปีเกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน (หรือหมำยเลขบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือหมำยเลข
หนังสือเดินทำง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลสุขภำพตำมแบบแสดงข้อมูลเพื่อ
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ข้อมูลกำรออกเสียงลงคะแนน ภำพและเสียงระหว่ำงกำรประชุม
หมำยเหตุ สำหรับเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน และ/หรือกำรมอบฉันทะที่ท่ำนนำส่งให้แก่บริษัทฯ
ซึ่งอำจปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทรำบว่ำบริษัทฯ ไม่มีเจตนำที่จะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
ดังกล่ำว ดังนั้น ท่ำนจึงสำมำรถขีดฆ่ำเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่
บริษั ทฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ท่ำนไม่ไ ด้ปกปิดข้ อมู ล ส่ วนบุค คลที่มีค วำมอ่อนไหวดั งกล่ำว บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ ที่จะ
ดำเนิน กำรปกปิดข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนบนเอกสำรที่ไ ด้รับ โดยไม่ถือ ว่ำบริษัทฯ ได้ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว
2.

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัย (1) ฐำนประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย (2) ฐำนกำรเข้ำทำและปฏิบัติตำมสัญญำ (3) ฐำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือ (4) ฐำนทำงกฎหมำย
อื่น ๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำยของบริ ษัทฯ ในฐำนะบริ ษัทจำกั ด มหำชน และบริ ษัทจดทะเบีย นในตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย เพื่อกำรตรวจสอบยืนยันตัวตน กำรลงทะเบียน กำรนับองค์ประชุม กำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น กำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือ
สุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น รวมถึงเพื่อควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบำดจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่ำนแก่บริษัทฯ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ท่ำนซึ่งต้องอำศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวในกำรดำเนินกำร

3.

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บริ ษั ทฯ จะเก็ บ รั ก ษำข้ อ มู ลส่ ว นบุค คลของท่ ำ นไว้ เ ป็ น ระยะเวลำเท่ ำ ที่ จำเป็น ตำมสมควรเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เพื่อกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย บริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนขึ้นตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.

บุคคลที่บริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บริษัทฯ อำจเปิดเผยหรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลที่สำม ดังต่อไปนี้

5.

1)

ผู้ให้บริกำรที่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรนับองค์ประชุมและคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

2)

หน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ เช่น (ก) กรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรนำส่งรำยงำนกำร
ประชุมและบัญชีรำยชือ่ ผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีพบบุคคลทีต่ ิดเชื้อหรือสงสัยว่ำจะติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) เป็นต้น

3)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ถ่ำยภำพและ/หรือภำพวีดีทัศน์จำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพำะกรณีที่บริษัทฯ อำศัยควำมยินยอมของท่ำน) สิทธิในกำรเข้ำถึงหรือขอสำเนำข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ำนที่บริษัทฯ ดำเนินกำรอยู่ สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรคัดค้ำนกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วน
บุคคล สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกำรยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด โดยบริษัทฯ อำจปฏิเสธคำขอของท่ำนได้โดย
เหตุผลอันสมควรและโดยชอบ
6.

ช่องทำงกำรติดต่อ

หำกท่ำนมีคำถำม ข้อสงสัยหรือมีควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
โปรดติดต่อบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุด้ำนล่ำงนี้
สำนักเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-091-5900
อีเมล investor@nine.co.th

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 19 มีนำคม 2564
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ท่ำนผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย
1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รำยงำนประจำปี 2563 แบบ QR Code
3. นิยำมกรรมกำรอิสระ
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่
ครบกำหนดออกตำมวำระ
5. รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
6. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. มำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019
11. แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (ที่ต้องนำมำในวันประชุม)
12. แผนที่แสดงสถำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
(“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 39 อำคำรซันทำวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 30
มิถุนำยน 2563 โดยบริษัทฯ ได้ จัดส่ งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดั งกล่ำ วให้ตลำดหลักทรั พ ย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบรำยงำนกำรประชุม และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม ซึ่งปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ใดคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมี
สำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1
1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
พิจำรณำอนุมัติกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2563 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 รับทรำบ
หมายเหตุ: เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วว่ำถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2563 ตำมสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ง
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 48 และข้อ 49 กำหนดว่ำ ห้ำมมิให้
ประกำศอนุญำตจ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมกำร กรณีที่มีกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวได้ เมื่อปรำกฏ
แก่กรรมกำรว่ำ บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป ทั้งนี้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ) หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตำมกฎหมำย และ
สำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมำะสม
นอกจำกนี้ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ”) ได้กำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร จะกระทำ
มิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล
2

จำกผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ประจำปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 นั้น ปรำกฏว่ำ บริ ษัทฯ มีขำดทุน สะสม จึงไม่ส ำมำรถจ่ำ ยเงินปันผลประจำปี ให้กับ
ผู้ถือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เนื่องจำกบริษัทฯ มีขำดทุน สะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทฯ และมำตรำ 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัท
มหำชนจำกัดฯ
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 18 กำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมโดย
อัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
และกรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งอำจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกได้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้น 7 ท่ำน (อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำเพื่อแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่ง
แทนกรรมกำรที่ลำออก 2 ตำแหน่ง) โดยในปี 2564 มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระจำนวน 2 รำย ดังนี้
1) นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง
กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
2) นำยรำเชน ลีรพันธุ์
กรรมกำร
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น รำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2564
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ เสีย ได้พิจำรณำ
กลั่นกรองอย่ำงรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ
จำกหลักเกณฑ์ส ำคัญต่ำง ๆ ซึ่ งประกอบด้วยกำรไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำ มในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมที่
กฎหมำยกำหนด ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมเหมำะสมด้ำนควำมหลำกหลำยของทักษะที่จำเป็นและยัง
ขำดอยู่ ในคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึ งผลกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ ง กรรมกำรที่ผ่ ำนมำ ซึ่ งเป็นที่ประจักษ์ ว่ำ
กรรมกำรทั้ง 2 รำย ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเป็นไปตำมกรอบกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้ นี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่เ กี่ย วข้อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรั บกำรพิ จำรณำคัดเลือกเป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรที่
ครบวำระในครำวนี้จำนวน 2 รำย ดังนี้ กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง
1) นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง
กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
2) นำยรำเชน ลีรพันธุ์
กรรมกำร
3

(รำยละเอียดของนิยำมกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และประวัติของกรรมกำรที่ครบ
กำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 34 กำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิ ทธิ ได้ รับค่ำตอบแทนในรู ปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรสรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร
สำหรับกิจกำรเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้ำที่พิจำรณำ
กลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ โดยเปรียบเทียบจำก
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำร
ขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตรำรำยปี
ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏดังนี้ (อัตรำคงเดิมเหมือนปีที่ผ่ำนมำ) ซึ่งกำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส โดยไม่มีค่ำตอบแทน
ในรูปแบบอื่นและไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
ตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน
อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน
ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ปี 2563 (บาท)
ประธำนกรรมกำร
400,000
400,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
400,000
400,000
กรรมกำรตรวจสอบ
300,000
300,000
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
200,000
200,000
กรรมกำรบริหำร
200,000
200,000
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรำ 120 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ฯ ซึ่ ง
กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี
4

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ คั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี ต ำมเกณฑ์ ข องพ.ร.บ. บริ ษั ท มหำชนจ ำ กั ด ฯ และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ย วข้อง โดยได้ พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำ นมำของผู้สอบบัญชีจำกบริษั ท
สำนักงำน อีวำย จำกัด แล้วมีควำมเห็นว่ำผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบและมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นอย่ำงดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัทฯ
รายชื่อ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จานวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นำยพรอนันต์ กิจนะวันชัย
7792
ยังไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงิน
2. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน
3930
ยังไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงิน
3. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
5730
1ปี (ปี 2563)
ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีข้ำงต้นปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเป็นที่น่ำพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรเสนอแนะและกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 แล้ว มีควำมเห็นว่ำค่ำสอบบัญชีมีควำมเหมำะสมกับคุณภำพและขอบเขต
ของกำรสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำกำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บำท (เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกจำนวนธุรกรรมของบริษัทฯ
ไม่ได้เพิ่มเติมหรือลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ) สำหรับค่ำบริกำรอื่น บริษัทฯ ไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกบริษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ในรอบปีที่ผ่ำนมำ
อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2564 โดยค่ำสอบบัญชีในเบื้องต้นเป็น
จำนวนเงินประมำณ 230,000 บำท (ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำจำนวน 70,000 บำท เนื่องจำกจำนวนบริษัทย่อยลดลงจำก
เดิม 3 แห่ง เป็น 2 แห่ง)
ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) และ
ปี 2563 มีดังนี้
(หน่วย: บำท)
ค่าสอบบัญชี
ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ปี 2563
เปรียบเทียบ
บริษัทฯ
1,200,000
1,200,000
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
230,000
300,000
ลดลง 70,000
รวม
1,430,000
1,500,000
ลดลง 70,000
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
กลั่นกรองกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้แก่ นำยพรอนันต์
กิจนะวันชัย และ/หรือนำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน และ/หรือ นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
ปี 2564 และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บำท และรับทรำบกำร
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจำกกำรประกำศใช้บังคับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และให้ยกเลิกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำระสำคัญที่ยกเลิกคือข้อกำหนดเรื่องผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในสถำนที่เดียวกัน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของ
บริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่ำว บริษัทฯ จึงประสงค์จะแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อความปัจจุบัน
ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำน ข้อ 27. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำน
กรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือนัด กรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่ อรั กษำสิ ทธิ ประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่ อรั กษำสิ ทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธี หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได้
อื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได้
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ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำร
เรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ ป ระธำนกรรมกำร
กำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่
ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำร
เรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ ป ระธำนกรรมกำร
กำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่
ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น

ในกรณี เ ป็ น กำรประชุ ม คณะกรรมกำรผ่ ำ นสื่ อ ในกรณี ที่ มี ก ำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กำร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมกำรที่ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด ดำเนิ นกำรจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
จะต้ อ งอยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร โดยกรรมกำรที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ประชุมอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งกระท ำผ่ ำ นระบบกำร
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ข้อความปัจจุบัน
ควบคุมกำรประชุมที่มีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศโดยให้มีกำรบันทึกเสียงหรื อ
ทั้งเสียงและภำพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรที่เข้ำร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้ง
ข้ อ มู ล จรำจรทำงคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กิ ด จำกกำรบั น ทึ ก
ดั ง กล่ำว แ ละ ระ บบ ค วบ คุ ม กำ รป ระ ชุ ม ต้ อ งมี
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐำนเป็ น ไปตำมประกำศกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเรื่อง มำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้ ง ที่ มี ก ำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติม)
กร ณี ก ำ ร ส่ ง ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส ำ ร
ประกอบกำรประชุ ม เพื่ อ จัด ให้ มี กำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำมำรถด ำเนิ น กำรตำมวิ ธี ก ำรและ
ระยะเวลำที่กฎหมำยหรือข้อ บังคับเกี่ยวกับกำรประชุม
นั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้
ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รำกฏว่ ำ กำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ใด เมื่ อ
ล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง มำเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตำมที่
กำหนดไว้ หำกว่ำ กำรประชุ มผู้ ถือหุ้นนั้ นได้เ รี ย กนั ด
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอกำรประชุมเป็นอันระงับไปถ้ำกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้น ร้ อ งขอให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุมในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์
ประชุม

ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
(ถ้ำ มี ) เข้ ำ ร่ วมประชุ มไม่ น้อยกว่ำ ยี่ สิ บห้ำ (25) คน
หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ กึ่ ง หนึ่ ง ของจ ำนวนผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด
และต้ อ งมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ หนึ่ ง ในสำม
(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ มี ก ำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กำร
ด ำเนิ น กำรจะต้ องเป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี กำร
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ในกรณี ที่ ป รำกฏว่ ำ กำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ใด เมื่ อ
ล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง มำเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตำมที่
กำหนดไว้ หำกว่ำ กำรประชุ มผู้ ถือหุ้นนั้ นได้เ รี ย กนั ด
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอกำรประชุมเป็นอันระงับไปถ้ำกำร
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ข้อความปัจจุบัน

ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้น ร้ อ งขอให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุมในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์
ประชุม
นอกจำกนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เป็นผู้มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งของ
นำยทะเบียน รวมทั้งมีอำนำจดำเนินกำรตำมคำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และข้อ 38 และกำรมอบ
อำนำจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
หมายเหตุ: วำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ตำมมำตรำ 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำวำระกำร
ประชุมครบตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด สำมำรถขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมได้
นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรือซักถำมในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับ
บริษัทฯ นอกเหนือจำกที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมในวำระที่ 9 นี้
อนึ่ง สืบเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 เพื่อเป็นกำร
ตอบสนองมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค และเพื่อควำมปลอดภัยในสุขภำพของท่ำนผู้ถือหุ้นและ
ส่วนรวม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้ำร่วม
ประชุมแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถศึกษำข้อมูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำร
มอบฉันทะ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 9
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตำมที่ระบุไว้เท่ำนั้น พร้อมแนบหลักฐำนกำรแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 ทั้งนี้ เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนมำตำมที่อยู่ที่ระบุด้ำนล่ำงนี้
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สำนักเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร 10900
สำหรับท่ำนผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ 2019 อย่ำงเคร่งครัด โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 10 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ท่ำนผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจำกบริษัทฯ ใช้ระบบบำร์โค้ด
(Barcode) ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับกำรประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะนำแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 11 มำแสดงในวันประชุม
ในกำรนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสำมำรถศึกษำข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 กำรจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (รักษำกำร)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อำคำรซันทำวเวอร์ส บี เลขที่ 123
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นำยพนำ จันทรวิโรจน์
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
3. นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
6. นำยรำเชน ลีรพันธุ์
กรรมกำร
รวมแล้วมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุ ม และไม่ มี
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำวฐิติกำนต์ ธนำโอฬำร
2. นำงเธียรธำรำ เดชจำเริญ
3. นำงสำวณัฐชำนันท์ เจริญภัทรเกียรติ

ผู้อำนวยกำร-พัฒนำธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร-ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร-ฝ่ำยกำรตลำดและขำย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5752

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ
1. นำงสำวพรรณทิพำ ร่ำรื่น
นักกฎหมำย
ก่อนเริ่มกำรประชุมตำมกำหนดวำระ บริษัทฯ ชี้แจงแนวปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ซึ่งในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้
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1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและเสนอวำระประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่ำนคณะกรรมกำร ก่อนวันประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น
สำมำรถดำวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ www.nine.co.th และน ำส่ ง รำยละเอี ย ดได้ ท ำงไปรษณี ย์ ถึ ง ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563
ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
เสนอเพิ่มวำระประชุม
2. เปิด โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นจัดส่ งคำถำมล่วงหน้ ำส ำหรับกำรประชุ มสำมั ญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่ ำนทำง
เว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทำงโทรสำร 0-2091-5928 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563
เพื่อให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถำมล่วงหน้ำเข้ำมำแต่อย่ำงใด
3. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ที่มีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมกำรอิสระที่
บริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรำกฎตำมเอกสำรแนบในหนังสือเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ หมวด
ที่ 4 “กำรประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถื อหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “กำรประชุมให้เป็นไปตำมลำดับระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม”
ข้อ 42 “ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
ส่ วนได้ เ สี ย เป็นพิ เ ศษในเรื่ องใด ผู้ ถือ หุ้นจะไม่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้ น นอกจำกกำรออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร”
ข้อ 43 “กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะต้องได้รับควำม
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้
เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตำมที่กฎหมำยจะกำหนดไว้”
สำหรับกำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระ ถ้ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดคัดค้ำนหรือเห็นเป็นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตำมที่ประธำนเสนอ แต่ถ้ำวำระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ให้ยกมือเพื่อแสดงควำมประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่ำว โดยใช้วิธีลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่ ำนผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนก่อนเข้ำห้องประชุม โดยกำรทำเครื่องหมำยลงใน
บัตรลงคะแนนให้ตรงตำมวำระพร้อมลงนำมกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ ให้หมำยรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
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และโดยกำรมอบฉันทะ โดยประธำนจะประกำศให้ทรำบในแต่ละวำระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวน
หุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ จะนับเป็น
ส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
วิธีปฏิบตั ิดังกล่ำวใช้สำหรับทุกวำระ ยกเว้นวำระที่ 5 เรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออก
ตำมวำระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อควำมโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. กำรลงคะแนนที่ถือว่ำเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัท ฯ จะนับคะแนนเป็นกำรงดออกเสียง
ดังนี้
1) บัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมำยใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
3) บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนำใด ๆ
4) บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีกำรลงลำยมือชื่อกำกับ
เริ่มการประชุม
นำยพนำ จันทรวิโรจน์ ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุม และ
ขอให้ นำยวุฒินันท์ พึ่งประยูร เป็นผู้ดำเนินกำรประชุมตำมวำระกำรประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่ำ จำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 365,549,286 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมำประชุมดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 41,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่
จำหน่ำยแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมโดยกำรมอบฉันทะ 30 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 195,529,828 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 195,571,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของ
หุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จัดทำรำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษำยน 2562 และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็น
ว่ำถูกต้องเป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังมีรำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท
ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ประธำน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

12

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นเพิ่มเติมประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนใน
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2562
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 เมษำยน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

195,571,844
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมำยเหตุ : ในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 200 หุ้น
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2562
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ ด ำเนิ นกำรประชุ ม แจ้ งต่อ ที่ป ระชุ มว่ ำ บริ ษั ทฯ ได้ จัด ทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ สำหรับผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุม
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหุ้นสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมบทวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินโดยละเอียด
ในรำยงำนประจำปี 2562 และกำรชี้แจงในคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) และในแบบรำยงำน
เปิดเผยข้ อมูลประจำปี หรือแบบ 56-1 ที่ได้นำส่งต่อตลำดหลักทรั พย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียบร้อยแล้ว
คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี
2562 ดังนี้
กลุ่มบริษัทฯ บันทึกขำดทุนสุทธิ 98.94 ล้ำนบำท ขำดทุนลดลงจำกปีก่อน 70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 41.44
โดยมีสำเหตุหลัก ดังนี้
- ในปี 2562 รำยได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 79.78 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 18.67 เมื่อเทียบกับปี 2561สำเหตุ
มำจำกธุรกิจหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นของ Yomiuri Shimbun ซึ่งปิดกิจกำรไปทำให้ไม่มีรำยได้ในส่วนดังกล่ำว ซึ่งในปี
2561 มีรำยได้จำนวน 27.27 ล้ำนบำท และหมดสัญญำกำรจำหน่ำยสินค้ำของ Disney แล้ว
- ต้นทุนกำรให้บริกำรและกำรขำย (COGS & COS) อยู่ที่ 80.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.70 ของ
รำยได้รวม ซึ่งลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.40 โดยสำเหตุหลักมำจำกบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด
(OWM) ได้ปรับลดควำมถี่ในกำรแจก Rabbit Today จำกรำยวันเป็นรำยสัปดำห์ ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับ
OWM ได้หยุดดำเนินงำนตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562 ทำให้ไม่มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรในเดือนธัน วำคม
2562
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- ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (SG&A) อยู่ที่ 92.61 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี
2561 สำเหตุหลักมำจำก 1) กำรจ่ำยชดเชยให้พนักงำนเนื่องจำก OWM ปิดดำเนินกำรตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562
จำนวน 8.64 ล้ำนบำท 2) บริษัทฯ ย้ำยสำนักงำนทำให้มีค่ำเช่ำสำนักงำนเพิ่มขึ้นประมำณ 4 ล้ำนบำท 3) บริษัทฯ ต้อง
ตั้งประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรเกษียณอำยุจำก 300 วัน เป็น 400 วัน ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
ฉบับใหม่
- นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรกลับรำยกำรหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 41.95 ล้ำนบำท และตั้งขำดทุนจำกกำร
สำรองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร จำนวน 30.45 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมคืบหน้ำที่บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจอย่ำงต่อเนื่องในกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยสำคัญของบริษัทฯ และทั้งนี้ยังพร้อมให้ควำมสำคัญกับ
กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เข้ำร่วม
อบรมกำรจัดทำกระดำษทำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในองค์กร (Working Paper CAC) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน และให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำจะ
สำมำรถนำควำมรู้จำกกำรอบรมดังกล่ำวมำพัฒนำระบบงำนและนำมำสู่กำรปฏิบัติงำนได้จริง
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม
ประธำนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง ดังนั้น
จึงขอเข้ำสู่วำระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จัดทำงบกำรเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี และผ่ำนกำรสอบทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วว่ำถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่ำนพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธำน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
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ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

195,571,944
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมำยเหตุ : ในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 100 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6
กำหนดไว้ ว่ ำ “ห้ ำ มมิ ให้ ป ระกำศอนุ ญ ำตจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผล นอกจำกโดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมกำร กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นครั้งครำวได้ เมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ำยเงิน
ปันผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป” สำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน
ผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ) หลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมำะสม
นอกจำกนี้ ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่ำ
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่
ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 98.94 ล้ำนบำท
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 131.06 ล้ำนบำท และมีขำดทุนสะสมเท่ำกับ 446.40 ล้ำนบำท
ตำมข้อบังคับดังกล่ำวข้ำงต้นทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น
ไม่ มีผู้ ถือหุ้นท่ำ นใดซั กถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่ มเติม ประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
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บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

หมำยเหตุ : ในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2,152 หุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18
กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรำ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้น 7 ท่ำน (อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำเพื่อแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรที่ลำออก 1
ตำแหน่ง) โดยนับรวมกรรมกำรตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น นอกเหนือจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยในปี 2563 มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระจำนวน 2 รำย ดังนี้
1) นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช
กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2) นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำ มีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563 ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำงศุภรำนันท์
ตันวิรัช และนำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมกำร 2 ท่ำนที่ครบวำระในครำวนี้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ซึ่งประวัติ
ของผู้ที่ได้รับกำรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ
ได้จัดส่งให้ท่ำน
เนื่องจำกในวำระนี้นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช และนำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอ
อนุญำตออกจำกห้องประชุมชั่วครำวในระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำระนี้เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมกำร ทั้งนี้ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุก
ใบ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ดังนี้
1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ดังนี้
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เห็นด้วย
จำนวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2563
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำรกำหนดค่ ำตอบแทน
กรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน
และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโต
ทำงผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563 มีรำยละเอียดปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่ำน
ทั้งนี้ โดยค่ ำ ตอบแทนส ำหรั บตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริ ษัทฯ จะเป็น อัตรำเดี ย วกั นกั บประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะเป็นอัตรำเดียวกันกับกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำร ซึ่งมีกำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
หน่วย:บำท
ตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน
อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน
ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ปี 2562
ประธำนกรรมกำร
400,000
400,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
400,000
400,000
กรรมกำรตรวจสอบ
300,000
300,000
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
200,000
200,000
กรรมกำรบริหำร
200,000
200,000
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำออกเสียง
ลงคะแนนในวำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้วำระนี้ต้องผ่ำนมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของเสียงที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรพิจำรณำ
และเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษั ท สำนักงำน อีวำย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
1. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงิน
ของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 หรือ
3. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำม
เป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่ำนมำมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ
สำหรั บค่ ำตอบแทนของผู้ ส อบบัญชี คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,500,000 บำท
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น
ไม่ มีผู้ ถือหุ้น ท่ำ นใดแสดงควำมคิ ด เห็น เพิ่ มเติม ประธำนจึง เสนอขอให้ผู้ ถือ หุ้นพิ จำรณำออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน
3930 หรือ นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 หรือ นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
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2563 โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บำท ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลำ 15.00 น.

ลงชื่อ……………………………….………ประธำนกรรมกำร
นำยพนำ จันทรวิโรจน์
ลงชื่อ……………………………….………เลขำนุกำรบริษัท
นำงสำวปุณณภำ ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่ไม่ได้บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีควำม
เป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์อันอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน
ทั้ ง นี้ นิ ย ำมกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เท่ ำ กั บ ข้ อ ก ำหนดขั้ น ต่ ำของส ำนั ก งำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษั ทที่เ กี่ ยวข้ อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ มีอำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ ที่
เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำด้ำนอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2
ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือ
ที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ทำงธุรกิจ ส่วนได้เสียทำงกำรเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
4. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลักษณะ
ที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ทำกำรเป็นตัวแทนอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ
6. กรรมกำรอิสระจะต้องทำหน้ำที่และใช้วิจำรณญำณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจำกกรรมกำร ผู้บริหำร
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญำติ
7. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดกำรของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
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ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
8. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่
ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (1)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ

นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง
22/100 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนำ แขวงศำลำยำ
เขตพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
27 กุมภำพันธ์ 2561
48 ปี

การศึกษา

ปริญญำตรี สำขำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

การอบรมปี 2563

KPMG
- Are you ready for Thailand's Transfer Pricing Law?

การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน
(1 บริษัท)
การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 บริษัท)
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(1 บริษัท)
การดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมในครั้งนี้

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
บมจ. บำงกอก เดค-คอน
Creative Production & Design Director
บจก. แร๊ป กรำฟฟิก
Consultant - บจก. พรำวด์ ทู ดู

ชื่อ
ที่อยู่

2559 - ปัจจุบัน
2558 - 2559
-ไม่มี-

-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (1)
-ไม่มีจานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย -ไม่มีใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน -ไม่มีพนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
-ไม่มี3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอำจ -ไม่มีมีผล ทำให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สามัญผู้ถือหุ้น
2 ปี 10 เดือน (ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก
11/11
5/5
1/1
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (2)
ชื่อ
ที่อยู่

นายราเชน ลีรพันธุ์
35/48 ซ.สำมัคคี 58/20 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

กรรมกำร
กรรมกำร
3 มีนำคม 2563
61 ปี
- ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ London University -London School of Economics
and Political Sciences

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

การอบรมปี 2563

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่งในบริษัท
จดทะเบียน (1 บริษัท)

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

-ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท) มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.วันเวิลด์ มีเดีย
2554 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วน บจก. ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย)
-ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (2)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย -ไม่มีใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน -ไม่มีพนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
-ไม่มี3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอำจ -ไม่มีมีผล ทำให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
10 เดือน (ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563)
8/8
1/1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ชื่อ - นามสกุล : คุณพรอนันต์ กิจนะวันชัย
สัญชำติ : ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนที่ : 7792
คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :
- เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- บัญชีบัณฑิตจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประสบกำรณ์ทำงำน : ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัดเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี
ตำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท : หุ้นส่วน
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมำย : ไม่มี
ชื่อ - นามสกุล : คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน
สัญชำติ : ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนที่ : 3930
คุณวุฒสิ ูงสุดทำงกำรศึกษำ :
- ปริญญำโทด้ำนกำรจัดกำรจำกสถำบันบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำกำรบัญชีจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประสบกำรณ์ทำงำน : ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัดเป็นเวลำมำกกว่ำ 35 ปี
ตำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท : หุ้นส่วนอำวุโส
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมำย : ไม่มี
ชื่อ - นามสกุล : คุณณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
สัญชำติ : ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนที่ : 5730
คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :
- บัญชีมหำบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- บัญชีบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบกำรณ์ทำงำน : ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัดเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี
ตำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท : หุ้นส่วน
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมำย : ไม่มี
26
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ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ของบริษัท ฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ
ณ ทีอ่ ื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนด
ข้อ 36. ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ" กำรประชุมสำมัญ
ดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ๆ ให้ เรียกว่ำ
"ประชุมวิสำมัญ"
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้
ให้ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้ นตำมวรรคสำมครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำร่วมประชุ มไม่ ครบเป็นองค์ประชุ มตำมที่กำหนดไว้ในข้ อ 38. ของข้ อบังคับนี้ ผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่ วมกั น
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำย
ทะเบียนบริษัทมหำชนจำกัดทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่ น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำ
นัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม
ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 39. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ กำรมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่
ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำรกำหนดไว้ ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำง
น้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมลำดับระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม
ไม่ เ สร็ จ และจ ำเป็ น ต้อ งเลื่ อ นกำรพิ จ ำรณำ ให้ที่ ป ระชุ มก ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่ จ ะประชุ ม ครั้ ง ต่อ ไป และให้
คณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน
ก่อนกำรประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 42. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร
ข้อ 43. กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่น
ตำมที่กฎหมำยจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ
 กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ สำคัญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน
 กำรออกหุ้นกู้
 กำรควบบริษัทฯ หรือกำรเลิกบริษัทฯ
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 7

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1.

2.

กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
-

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจาตัว
ข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน

-

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน

-

กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กรณีมอบฉันทะ
-

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้
ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ แบบใดแบบหนึ่งก็
ได้ โดยบริษัทฯ ขอแนะนาให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

-

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ ผู้มอบ
ฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง

-

หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย :
ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติต่างด้ าว :
ภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
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กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :


นิติบุคคลสั ญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสาเนาภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการ
ดังกล่าว



นิติบุคคลสั ญชาติต่างด้ าว : ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ใน
หนังสือมอบฉันทะ และสาเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น



กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และ
ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทาขึ้น และ
ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสานักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่ง
ถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ให้ แสดงเอกสาร ดังนี:้
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1)

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อานาจกระทาการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2)

หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

4)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1)

หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นถึงแก่ กรรม :

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้อง
นาสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ :

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนกำรลงทะเบียนภำยหลังเริ่มกำรประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธกำร
ลงทะเบียนภำยหลังปิดกำรประชุม
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การออกเสียงลงคะแนน
1.

2.

กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
-

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

-

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมำย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดนั้ น โดยประธำนในที่ประชุ มจะต้ องแจ้ งให้ผู้ ถื อหุ้นในที่ประชุ มรั บ ทรำบก่ อนกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระดังกล่ำว

-

กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ หรือแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำ
ใหม่ บริ ษัท ฯ กำหนดให้ผู้ ถือ หุ้นสำมำรถใช้ สิ ทธิ ออกเสี ย งเลือ กตั้งกรรมกำรหรื อแต่งตั้ งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล

กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ

นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช

ที่อยู่

468 ถ. ชลนิเวศน์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
21 มกรำคม 2562
54 ปี
- ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557
สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2559
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ Australian Institute of
Company Directors (AICD)
- หลักสูตร Directors Diploma Examination for graduated member
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 2/2560)
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง รุ่น CMA-26 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมปี 2563
การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

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

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
2559 - 2561
ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
การดารงตาแหน่งใน
บมจ.มำสเตอร์ แอด
บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท) (ต่อ)
2560 - 2561
กรรมกำร - สมำคมบริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(- บริษัท)
-ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใน
ครั้งนี้
-ไม่มีจานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย -ไม่มีใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
-ไม่มีพนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
-ไม่มี3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอำจมีผล ทำ -ไม่มีให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ปี 11 เดือน (ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ
11/11
5/5
1/1
วันที่ 21 ม.ค. 2562)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9 / Attached Document No. 9
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy Form A.
เขียนที่ ...................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ........
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................. สัญชาติ..............................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ ..................................... ถนน .................................................ตาบล / แขวง.......................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อาเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุน้ สามัญ ....................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ .................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ........................ หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุ จกั ร กรุงเทพฯ
10900 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 21, 2021 at 14.00 p.m., at the
Meeting Room on 39th floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok
10900 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves.
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(......................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not
split the number of shares to many proxies for splitting votes.
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 (Attached Document No. 9)
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ
nationality

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่.
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ )
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.)
1. ชือ่
นางศุภรานันท์ ตันวิรชั
อายุ 54 ปี อยู่บา้ นเลขที่
468
Name Mrs. Suparanan Tanviruch , Independent Director, Age 54 years, residing at
468
ถนน
ชลนิเวศน์
ตาบล/แขวง ลาดยาว
อาเภอ/เขต จตุจกั ร
Road
Chon Niwet
Tambol/Khwaeng Lat Yao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพฯ
หรือ
Province Bangkok
or

(3)

2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
Age years, residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2564 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39
อาคารซันทาวเวอร์ ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้ วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of
Nation International Edutainment Public Company Limited on April 21, 2021 at 2.00 p.m., the Meeting Room on 39th floor,
Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and
place as may be postponed or changed.
(4)

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

37

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on

June 30, 2020.
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

วำระที่ 2

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2563

วำระที่ 3

พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

เสียง
votes

Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2020
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2020
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended

December 31, 2020
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms
 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
: นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง
Name of Director
: Mr. Phanwarit Martmuang
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายราเชน ลีรพันธุ์
: Mr. Rashane Leerabandhu
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ ประจำปี 2564
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2021
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the
year 2021
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 9 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพำะกรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ ำนัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่.
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of

(2)

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
 1. ชื่อ
Name
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province
หรือ /or
ชื่อ
Name
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province

อายุ
Age

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
Age

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช Mrs. Suparanan Tanviruch
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10. of the
Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2021)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent
Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 21
เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อำคำรซันทำวเวอร์ ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on
April 21, 2021 at 2.00 p.m., the Meeting Room on 39th floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

(4)

 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
Total voting right

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to
เสียง
votes

เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ 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 หรือ
(c) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
in all respects, or
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders held

on June 30, 2020

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2563
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2020
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วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2020
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended

December 31, 2020

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms
 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
: นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง
Name of Director
: Mr. Phanwarit Martmuang
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายราเชน ลีรพันธุ์
: Mr. Rashane Leerabandhu
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ ประจำปี 2564
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2021
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the
year 2021
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 9 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove
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(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการ
ใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมำยเหตุ/Remarks
1. หนัง สือ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เ ฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เ ข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder appointing the proxy shall appoint only one
proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote
separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy
Form C. provided.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี เลขที่
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2021 at 2.00 p.m., the Meeting Room on 39th floor, Suntowers
Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, or such other date, time and place as the
meeting may be held.
-----------------------------------------------------------------------

วำระที่

เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่
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เสียง
votes
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The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
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เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
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votes
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เสียง
votes

วำระที่

เรื่อง
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Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
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เสียง
votes
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
1.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลที่ได้เดินทำงมำจำก
ต่ำงประเทศภำยใน 14 วันก่อนกำรประชุม หรือมีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ ขอให้มอบฉันทะให้
ผู้อื่น หรือ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมแทน

2.

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมคำแนะนำ กำรป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) สำหรับกำรจัดกำรประชุม
สัมมนำ หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยจัดให้มีเจล
แอลกอฮอล์สำหรับล้ำงมือ และจัดจุดคัดกรองไว้ที่บริเวณทำงเข้ำของสถำนที่จัดกำรประชุมเพื่อทำกำรคัด
กรองผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ ในกรณีที่พบผู้มีควำมเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิที่จะไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประชุม โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ฯ
เข้ำร่วมประชุมแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.

ผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่จะเข้ำร่วมประชุม กรุณำสวมหน้ำกำกอนำมัยมำทุกท่ำน เพื่อป้องกันและควบคุมกำรระบำด
ของ COVID-19 โดยกำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่เข้ำร่วมประชุม เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลใน
ระยะอย่ำงน้อย 1-2 เมตร และล้ำงมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม

4.

บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1 ควรมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทน

5.

ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมมำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2564 โดยส่งมำที่ Email: investor@nine.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจำรณำตอบคำถำมและบันทึกกำรตอบ
คำถำมไว้ในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตำมควำมเหมำะสม

6.

บริษัทฯ งดกำรแจกอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุมโดยเด็ดขำด
เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส

7.

ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถำมตำมควำมจริงเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชื้อ
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่ำนปกปิดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำร
เดินทำงของท่ำน ถือว่ำท่ำนกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ อำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในควำมไม่
สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ และบริ ษั ท ฯได้ เ ผยแพร่ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทรำบแนวปฏิ บั ติ ดั ง กล่ ำ ว ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซด์
www.nine.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Health Declaration Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 21, 2021
At the Meeting Room on 39 floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
Please provide accurate and truthful medical statement for the benefit of screening for COVID-19.

ชื่อ – สกุล (Name-Surname)______________________หมำยเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)_______________
1. ท่ำนมีไข้หรือไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
เจ็บคอ Sore throats
น้ำมูกไหล Runny nose
เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)

3. ท่ำนมีประวัติกำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ หรือมำจำกพืน้ ทีท่ มี่ ีกำรระบำดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่ำนมำหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes) มำจำกประเทศ / พืน้ ที่ (I have traveled to):_________________________________
ไม่ใช่ (No)
4. ท่ำนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ำติด COVID-19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมำยเหตุ หำกพบว่ำท่ำนมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้ำงต้น หรือมีประวัติเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ
หรือพื้นที่ที่มีกำรระบำดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยกำรติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่ำนมอบฉันทะแก่
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ด้วยกำรกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุม และเดินทำงกลับ
พร้อมปฏิบัติตำมคำแนะนำของกองควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or t he
COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, the Company would like to
kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by fill ing the Proxy Form B
and submit to the Company’s staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease
Control, Ministry of Public Health, Thailand.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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