รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23ธันวาคม2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ก่อนเริ่ มการประชุม นายปรัชญา อรเอก (“ผูด้ าํ เนิ นการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องจากปั จจุบนั
ตําแหน่งประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง และบริ ษทั ฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผทู ้ าํ หน้าที่ประธานในที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสําหรั บการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ ง ที่ 1/2559 ดัง นั้น จึ งขอให้ นางสาวปุ ณณภา ทองทวีพรรณ
เลขานุการบริ ษทั ฯ (“เลขานุการบริ ษทั ฯ”) เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้น 170,048,386หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 10,346 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ทั้งหมด
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 18 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 123,270,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.49 ของหุน้ ทั้งหมด
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 37 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 123,280,928 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.50 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 3 คน จากทั้งหมด 7 คน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิทยา แก้วกังสดาล
สําหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้ช้ ีแจงระเบียบการ
ประชุม และวิธีปฏิบตั ิต่างๆในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ประชุมดังนี้
1.

ระเบียบวิธีการลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานในที่ประชุมและการดําเนินการประชุม
(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4
“การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ข้อ 40, ข้อ 41ม ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว
ดังนี้
- ข้อ 40.การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบี ยบวาระที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
- ข้อ41“ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม”
- ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ”
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ส่ว นได้เสี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ อ งใด ผูถ้ ื อ หุ ้นจะไม่ มี สิ ทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43“การออกเสี ยงลงมติใดๆหรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนเว้นแต่ จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน”

2.

การพิจารณาเสนอชื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเพือ่ พิจารณาแต่งตั้งเป็ นประธานในที่ประชุม
- ให้ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม เสนอชื่อตนเอง หรื อเสนอชื่ อผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
รายอื่นซึ่ งอยูใ่ นที่ประชุม และผูน้ ้ นั ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยมติของที่
ประชุมให้เข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ
- หลังจากที่ปิดรับการเสนอชื่อจะให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะมีการเสนอชื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะเพียงท่านเดียว หรื อมากกว่า 1 ท่าน โดยใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามที่ผเู ้ ข้าประชุมได้รับในขณะลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุม
3.

วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการลงมติแต่งตั้งประธานในที่ประชุม ดังนี้
- ให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทําเครื่ องหมายกากบาท หรื อ เครื่ องหมาย ถูก ลงในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1
ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้
- ในกรณี ที่ตอ้ งการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ให้การทําเครื่ องหมายหน้าช่อง เห็นด้วยในบัตรลงคะแนนตาม
หมายเลขประจํา ตัว ของบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ดัง กล่ า ว และลงชื่ อ ในบริ เ วณที่ เ ว้น ว่า งไว้ โดยบริ ษ ัท จะแสดง
รายละเอียดของหมายเลขประจําตัวของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็ นประธานในที่ไว้บนหน้าจอภาพ
- ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผูถ้ ือหุ น้ จะลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลใดที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่ อ หรื อไม่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนสามารถทํา
เครื่ องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน
- กรณี ที่มีการแก้ไขการออกเสี ยง ให้ขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับทุกครั้ง
- การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย หนึ่งหุน้ นับเป็ นหนึ่งเสี ยง
- การเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1จะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนแยกเป็ นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสี ยง
โดยเริ่ มเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยง “เห็นด้วย” ก่อน เมื่อ เรี ยบร้อยแล้ว จะเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยง
“ไม่เห็นด้วย”ทั้งหมดและหลังจากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็ นลําดับสุ ดท้าย

4.

การตรวจนับและรวบรวมคะแนน
- มติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

- ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดเป็ นประธานในที่ประชุมและถ้ามีผไู ้ ด้รับคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ ประชุ มจากบุคคลที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน
ดังกล่าวในคราวเดียวกันอีกครั้ง
- ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ด เข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
5. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่จะถือว่าเป็ นการงดออกเสี ยง และเมื่อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุด
6. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยงดังนี้
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทาํ เครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่ลงชื่อ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ
หลังจากชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ประชุมเรี ยบร้อยแล้ว
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เข้าสู่วาระที่ 1
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งประธานในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นสํ าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ผูด้ าํ เนิ น รายการ ขอให้ที่ ประชุ มเสนอชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม เพื่อ เข้ารั บการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับการเสนอชื่อและ
ยินยอม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เสนอให้ นายวิฑูร พึงประเสริ ฐผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น ทํา
หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารประจําตัวของ นายวิฑูร พึงประเสริ ฐแล้วพบว่าเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ถูกต้อง

และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เสนอชื่อผูท้ ี่จะปฏิบตั ิหน้าที่ประธานเพิ่มเติม จึงปิ ดรับการเสนอชื่อผูด้ าํ เนินการประชุม
สรุ ปรายชื่อของผูท้ ี่ได้รับการเสนอให้ปฎิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดังนี้
1. นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติ ม ผูด้ าํ เนิ นรายการจึ งขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
แต่งตั้ง นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ ผูร้ ับมอบฉันทะ เป็ นประธานในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
มติที่ลง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,270,565

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

52,567

0.04

เห็นด้วย

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ราย รวม 42,204 หุน้
จากการที่ นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้รับมติจากผูถ้ ือหุ ้นด้วยเสี ยงข้างมากในวาระ 1 จึงปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และดําเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็ นต้นไป โดยชี้แจงดังนี้
ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ ได้จดั ขึ้นตามกฎหมาย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดํารงตําแหน่ งแทนตําแหน่ งกรรมการที่ว่างลง และประธานในที่ประชุมมีหน้าที่
ต้องควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
ดังนั้น จึงขอให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะดําเนิ นการประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
รวมถึงกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ สงสัยหรื อประสงค์จะสอบถาม ให้สอบถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
วาระที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

วาระที่2พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 ตําแหน่ งเพื่อเข้ าปฏิบัติหน้ าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่ งกรรมการ
ที่ว่างลงของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการในวาระนี้
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั ตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลงจํานวน 4 ตําแหน่ งจนเหลือ
น้อยกว่าจํานวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ ตามมาตรา 83 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 ซึ่งบัญญัติวา่
“ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทําการใน
นามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทําภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะ
เป็ นองค์ประชุม บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตน
แทน”
บริ ษทั ฯ โดยนายสมศักดิ์ เชี ยร์ จิ ระนคร กรรมการที่ เหลื ออยู่ของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตามที่กฎหมายกําหนด แต่ปรากฎว่า มี
ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะร่ วมเข้าประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งระบุวา่ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 25
ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และจํานวนหุ ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้มีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางช่องทางการสื่ อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหนังสื อเชิญประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 (ที่เลื่อนมา) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ปรากฎว่ามีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ จํานวนทั้งสิ้ น
4 ราย และบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบประวัติเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ผูด้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
1) การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย หนึ่งหุน้ นับเป็ นหนึ่งเสี ยง
2) ลงคะแนนเลือกผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อตามรายชื่อดังกล่าว โดยใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่ 2

- ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือยูท่ ้ งั หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ผูถ้ ือหุ ้นท่านหนึ่ งจะลงคะแนนให้แก่ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเพียงท่านเดียว หรื อหลายท่านก็ได้
โดยการทําเครื่ องหมาย กากบาท หรื อ เครื่ องหมายถูกในช่อง “เห็นด้วย” ตามบัตรลงคะแนนที่มีชื่อของผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อที่ประสงค์จะเลือกและลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้
- ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ น้ ไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ หรื อไม่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนน สามารถทํา
เครื่ องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน
- กรณี ที่มีการแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับทุกครั้ง
3) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนําไปตรวจนับ รวบรวมคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน
4) การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยง
5) ตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลงทั้งสิ้ น 4 ตําแหน่งเรี ยงตามลําดับของวาระที่เหลืออยูจ่ ากมากไปหาน้อย ดังนี้
(1) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 1 ของ นางสาวดวงกมล โชตะนา ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่
2 ปี 4 เดือน
(2) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 2 ของ นายพนาจันทรวิโรจน์ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่
2 ปี 4 เดือน
(3) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 3 ของ นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 4 เดือน
(4) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 4 ของ นายเสริ มสิ น สมะลาภา ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ 4 เดือน
โดยผลของการลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ด จะเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการที่วา่ งลงในตําแหน่งที่ 1 และได้รับการแต่งตั้งตามลําดับลงมาจนครบ 4 ตําแหน่งข้างต้น กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่า 4 ราย ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็ นเพิ่มเติ ม ประธานจึ งขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
เลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 ตําแหน่งเพื่อเข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลงของบริ ษทั
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 รายซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบสู งสุ ดตามลําดับเพื่อ
เข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมที่วา่ งลงของบริ ษทั ฯ ดังนี้

2.1

นายเทพชัย แซ่ ห ย่อ ง เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการแทนตํา แหน่ ง ที่ ว่า งลงของ นางสาวดวงกมล
โชตะนาโดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย

2.2

นางสาวณั ฐ วรา แสงวาริ น ทร์ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการแทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า งลงของ นายพนา
จันทรวิโรจน์โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย

2.3

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนตําแหน่ งที่ว่างลงของ นายสุ ทธิ ชยั
แซ่หยุน่ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
จํานวนเสี ยงที่ลงมติ

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

มติที่ลง
เห็นด้วย

2.4

นายสุ พจน์ เพียรศิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นายเสริ มสิ น สมะลาภา โดย
ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ

วาระที่3พิจารณาอนุมัติแก้ ไขอํานาจกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพ้นสภาพกรรมการของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ในปัจจุบนั และการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริ ษทั ฯ
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 สามารถมีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ได้
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 30 ดังนี้
อํานาจกรรมการเดิม “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสอง
ในสามคนนีล้ งลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
อํานาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
ผูด้ าํ เนินรายการชี้แจงขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนแก้ไขอํานาจกรรมการดังนี้
1) การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย หนึ่งหุน้ นับเป็ นหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่ 3โดยทําเครื่ องหมายกากบาท หรื อเครื่ องหมายถูก
ในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้กรณี ที่มี
การแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับทุกครั้ง
3) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนําไปตรวจนับ รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงคะแนน
4) การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยง

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขอํานาจกรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
แก้ไขอํานาจกรรมการ จาก “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสองใน
สามคนนี้ ลงลายมื อชื่ อ ร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ” เป็ น “กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั ” ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,275,516

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

47,616

0.04

เห็นด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมหากท่านใดมีขอ้ เสนอนะเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นได้

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะคณะกรรมการชุดใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มติของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้วา่ จากวิกฤตของกลุ่มเนชัน่ ที่ได้คลี่คลายลงด้วยเหตุผลของความถูกต้องและการ
ปกป้ องบริ ษทั ในฐานะที่ตนเองเป็ นสมาชิ กของชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทยและมีส่วนร่ วมในการปกป้ องกลุ่มเนชัน่ เนื่ องจาก
ประสงค์ให้สื่อสารมวลชนควรมีอิสระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและขอให้ผบู ้ ริ หารใหม่ของกลุ่มเนชัน่ ช่วยกันดํารง
สถานภาพความเป็ นสื่ อสารมวลชนอย่างมีจริ ยธรรม เพื่อให้ประชาชนได้บริ โภคข่าวสารที่ถูกต้อง และขอให้กาํ ลังใจ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ต้ งั ใจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าบริ ษทั จะไม่ประสบปั ญหาเช่นเดิม
อีกในอนาคต
ประธานฯ ขอบคุณคุณฮั้งใช้ที่ให้คาํ แนะนํากับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

