
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 

ของ 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23ธนัวาคม2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม นายปรัชญา อรเอก (“ผูด้าํเนินการประชุม”) แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากปัจจุบนั
ตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง และบริษทัฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผูท้าํหนา้ท่ีประธานในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสําหรับการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ัง ท่ี 1/2559 ดังนั้น จึงขอให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ 
เลขานุการบริษทัฯ (“เลขานุการบริษทัฯ”) เป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการแถลงขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

นางสาวปุณณภา ทองทวพีรรณ เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386หุน้  มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 19 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้10,346 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุน้ทั้งหมด  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 18 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้123,270,582 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.49 ของหุน้ทั้งหมด  
 

รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 37 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้123,280,928 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของหุน้ทั้งหมด  

 

 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. ศนัธยา กิตติโกวทิ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 3 คน จากทั้งหมด 7 คน 



ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวทิยา แกว้กงัสดาล    
 

สาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงระเบียบการ
ประชุม และวธีิปฏิบติัต่างๆในการพจิารณาแต่งตั้งประธานในท่ีประชุมดงัน้ี 

 
1. ระเบียบวธีิการลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานในท่ีประชุมและการดาํเนินการประชุม 

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 
“การประชุมผูถื้อหุน้” ขอ้ 40, ขอ้ 41ม ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ 
ดงัน้ี 

 
- ขอ้ 40.การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี

ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

 
- ขอ้41“ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่

อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดถ้า้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม” 

 
- ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้” 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
- ขอ้ 43“การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมติักิจการใดๆในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ีหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไวห้รือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามใน
ส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 
 



2. การพิจารณาเสนอช่ือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเพือ่พจิารณาแต่งตั้งเป็นประธานในท่ีประชุม 
- ให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม เสนอช่ือตนเอง หรือเสนอช่ือผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ

รายอ่ืนซ่ึงอยูใ่นท่ีประชุม และผูน้ั้นตอ้งให้ความยนิยอมในการเสนอช่ือต่อท่ีประชุม  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยมติของท่ี
ประชุมใหเ้ขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสาํหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ   

 
- หลงัจากท่ีปิดรับการเสนอช่ือจะใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะมีการเสนอช่ือผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะเพียงท่านเดียว หรือมากกว่า 1 ท่าน โดยใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ี 1 ตามท่ีผูเ้ขา้ประชุมไดรั้บในขณะลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม 
 

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติแต่งตั้งประธานในท่ีประชุม ดงัน้ี 
- ใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทาํเคร่ืองหมายกากบาท หรือ เคร่ืองหมาย ถูก ลงในบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 1 

ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 
 

- ในกรณีท่ีตอ้งการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ให้การทาํเคร่ืองหมายหน้าช่อง เห็นดว้ยในบตัรลงคะแนนตาม
หมายเลขประจาํตัวของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้ว่างไว  ้โดยบริษัทจะแสดง
รายละเอียดของหมายเลขประจาํตวัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหแ้ต่งตั้งเป็นประธานในท่ีไวบ้นหนา้จอภาพ  

 

- ในกรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลใดท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือเพียงคนเดียวคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยกบับุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํ
เคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง” และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไวใ้นบตัรลงคะแนน  

 

- กรณีท่ีมีการแกไ้ขการออกเสียง ใหขี้ดฆ่าเคร่ืองหมายเดิมท่ีทาํไว ้และลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 
 

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย หน่ึงหุน้นบัเป็นหน่ึงเสียง   
 

- การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 1จะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนแยกเป็นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสียง 
โดยเร่ิมเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียง “เห็นดว้ย” ก่อน เม่ือ เรียบร้อยแลว้ จะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียง 
“ไม่เห็นดว้ย”ทั้งหมดและหลงัจากนั้น จึงจะเกบ็บตัรลงคะแนนของวาระท่ี 1 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 
 
 
 
 



4. การตรวจนบัและรวบรวมคะแนน   
- มติของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

- ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเลือกบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในท่ีประชุมและถา้มีผูไ้ดรั้บคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกประธานในท่ีประชุมจากบุคคลท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั
ดงักล่าวในคราวเดียวกนัอีกคร้ัง  

 

- ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง และเม่ือประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด  

 
6. การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียงดงัน้ี 

1)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
2)  บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดท้าํเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ลงช่ือ 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือไม่ไดแ้สดงเจตนาใด ๆ 
4) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกบั 

 
 หลงัจากช้ีแจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบติัต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในท่ีประชุมเรียบร้อยแลว้  
ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ขา้สู่วาระท่ี 1   
 
วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 

ผูด้าํเนินรายการ ขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมโดยขอให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บการเสนอช่ือและ
ยนิยอม ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

นายแสงชยั ลีลานวลิขิต ผูถื้อหุ้นของบริษทั เสนอให้ นายวิฑูร พึงประเสริฐผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ทาํ
หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารประจาํตวัของ นายวฑูิร พึงประเสริฐแลว้พบวา่เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ของบริษทัถูกตอ้ง 



และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอช่ือผูท่ี้จะปฏิบติัหนา้ท่ีประธานเพิ่มเติม จึงปิดรับการเสนอช่ือผูด้าํเนินการประชุม
สรุปรายช่ือของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. นายวฑูิร พึงประเสริฐ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูด้าํเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แต่งตั้ง นายวิฑูร พึงประเสริฐ ผูรั้บมอบฉันทะ เป็นประธานในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,270,565 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 52,567 0.04 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน จาํนวน 3 ราย รวม 42,204 หุน้  
 

จากการท่ี นายวิฑูร พึงประเสริฐ  ผูรั้บมอบฉันทะ ไดรั้บมติจากผูถื้อหุ้นดว้ยเสียงขา้งมากในวาระ 1 จึงปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และดาํเนินการประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป โดยช้ีแจงดงัน้ี 

ประธานฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ไดจ้ดัข้ึนตามกฎหมาย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และประธานในท่ีประชุมมีหนา้ท่ี
ตอ้งควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  

ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะดาํเนินการประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมเท่านั้น  
รวมถึงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้สงสัยหรือประสงค์จะสอบถาม ให้สอบถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

 
 



วาระที่2พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 ตําแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลงของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งคณะกรรมการในวาระน้ี  

ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนัตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลงจาํนวน 4 ตาํแหน่งจนเหลือ
นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะสามารถจดัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได ้ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535 ซ่ึงบญัญติัวา่  

“ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูก่ระทาํการใน
นามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 

การประชุมตามวรรคหน่ึง ให้กระทาํภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะ
เป็นองคป์ระชุม บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตน
แทน” 

บริษทัฯ โดยนายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการท่ีเหลืออยู่ของบริษทั ได้ดาํเนินการในนามของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ตามท่ีกฎหมายกาํหนด แต่ปรากฎว่า มี 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมเขา้ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงระบุวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 25 
ราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และจาํนวนหุ้นจะตอ้งนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะเป็นองคป์ระชุม ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดมี้การนดัประชุมใหม่อีกคร้ังในวนัน้ี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือของบุคคลท่ีจะเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  
ตามหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ผ่านทางช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหนงัสือเชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 (ท่ีเล่ือนมา) ภายในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 เพื่อพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559  

ปรากฎวา่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 
4 ราย  และบริษทัฯ ไดต้รวจสอบประวติัเบ้ืองตน้แลว้ เห็นวา่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ   

ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดงัน้ี 
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย หน่ึงหุน้นบัเป็นหน่ึงเสียง  

2) ลงคะแนนเลือกผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามรายช่ือดงักล่าว โดยใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ี 2  



- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือยูท่ ั้งหมด  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

- ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงจะลงคะแนนให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเพียงท่านเดียว หรือหลายท่านก็ได ้
โดยการทาํเคร่ืองหมาย กากบาท หรือ เคร่ืองหมายถูกในช่อง “เห็นดว้ย” ตามบตัรลงคะแนนท่ีมีช่ือของผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือท่ีประสงคจ์ะเลือกและลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไว ้ 

 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกบับุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน สามารถทาํ
เคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง” และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไวใ้นบตัรลงคะแนน 

 

- กรณีท่ีมีการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเคร่ืองหมายเดิมท่ีทาํไว ้และลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 
 

3) เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนาํไปตรวจนบั รวบรวมคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน 

4) การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียง 

5) ตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงทั้งส้ิน 4 ตาํแหน่งเรียงตามลาํดบัของวาระท่ีเหลืออยูจ่ากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
(1) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 1 ของ นางสาวดวงกมล โชตะนา ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่ 

2 ปี 4 เดือน  
(2) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 2 ของ นายพนาจนัทรวโิรจน์ ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่

2 ปี 4  เดือน 
(3) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 3 ของ นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่1 ปี  4  เดือน 
(4) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 4 ของ นายเสริมสิน สมะลาภา ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่ 4  เดือน 

 

โดยผลของการลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด จะเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการท่ีวา่งลงในตาํแหน่งท่ี 1 และไดรั้บการแต่งตั้งตามลาํดบัลงมาจนครบ 4 ตาํแหน่งขา้งตน้ กรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
การเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกวา่ 4 ราย ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

เลือกตั้งกรรมการจาํนวน 4 ตาํแหน่งเพื่อเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงของบริษทั 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการจาํนวน 4 รายซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลาํดบัเพ่ือ

เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมท่ีวา่งลงของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 
 



 
2.1 นายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นางสาวดวงกมล  

โชตะนาโดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 

2.2 นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายพนา  
จนัทรวโิรจน์โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 
2.3 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายสุทธิชยั 

แซ่หยุน่ โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 
 



2.4 นายสุพจน์ เพียรศิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา โดย
ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 
 
วาระที่3พจิารณาอนุมัติแก้ไขอํานาจกรรมการ 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพน้สภาพกรรมการของกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต่้อกระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 สามารถมีอาํนาจกระทาํการแทนบริษทัได ้  

จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ให้พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมอาํนาจกรรมการของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ดงัน้ี  

อาํนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสอง
ในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 

อาํนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 

ผูด้าํเนินรายการช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแกไ้ขอาํนาจกรรมการดงัน้ี 
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย หน่ึงหุน้นบัเป็นหน่ึงเสียง  

2) ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ี 3โดยทาํเคร่ืองหมายกากบาท หรือเคร่ืองหมายถูก
ในช่อง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไวก้รณีท่ีมี
การแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเคร่ืองหมายเดิมท่ีทาํไว ้และลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 

3) เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนาํไปตรวจนบั รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงคะแนน 

4) การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียง 



 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขอาํนาจกรรมการ 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แกไ้ขอาํนาจกรรมการ จาก “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จนัทรวิโรจน์ กรรมการสองใน
สามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราสําคญัของบริษทั” เป็น “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั” ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,275,516 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 47,616 0.04 

 
 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมหากท่านใดมีขอ้เสนอนะเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นได ้
 
 

คุณฮ้ังใช้  อัคควัสกุล ตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะคณะกรรมการชุดใหม่ ท่ีเพิ่งไดรั้บการแต่งตั้งตาม
มติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีวา่จากวกิฤตของกลุ่มเนชัน่ท่ีไดค้ล่ีคลายลงดว้ยเหตุผลของความถูกตอ้งและการ
ปกป้องบริษทั ในฐานะท่ีตนเองเป็นสมาชิกของชมรมผูถื้อหุ้นไทยและมีส่วนร่วมในการปกป้องกลุ่มเนชัน่ เน่ืองจาก
ประสงคใ์หส่ื้อสารมวลชนควรมีอิสระในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและขอใหผู้บ้ริหารใหม่ของกลุ่มเนชัน่ช่วยกนัดาํรง
สถานภาพความเป็นส่ือสารมวลชนอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคข่าวสารท่ีถูกตอ้ง และขอให้กาํลงัใจ
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ใหต้ั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และคาดหวงัวา่บริษทัจะไม่ประสบปัญหาเช่นเดิม
อีกในอนาคต  
 
 ประธานฯ ขอบคุณคุณฮั้งใชท่ี้ใหค้าํแนะนาํกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 
 
 
 




