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วันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
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วันท่ี  7  มีนาคม  2554 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
เรียน ทานผูถือหุน  
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

2. รายงานประจําป 2553 
3. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสารแนบวาระท่ี 5 ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ       
     แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
7. เอกสารแนบวาระท่ี 7 รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีประจําป 2554 
8. ขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 6 การจัดประชุมผูถือหุน 
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ และ วิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุมผูถอืหุน 
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีไดรบัมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทน 
    ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม  
11.  แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม 
12. หนังสือมอบฉันทะ 
13.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถือหุน 
 

ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันท่ี 7 เมษายน 2554 
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5  อาคารเนช่ัน1 เลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดจัดข้ึนในวันอังคารท่ี 27
เมษายน 2553 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุม
ดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร. (662) 338-3333 แฟกซ (662) 338-3334 
www.nationgroup.com 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน คณะกรรมการของบริษัทฯ 
สําหรับป 2553    

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษัทฯ สําหรับป 2553ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งน้ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเหน็วาท่ีประชุมผูถือหุน
สมควรท่ีจะรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2553 

 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่   31 ธันวาคม 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : งบการเงินรวมของ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2553 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเหน็วาท่ีประชุมผูถือหุน
สมควรท่ีจะอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับขอท่ี 42 กําหนดไววา “บริษัทหามจายเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร”   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทคือจายไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของ
บริษัท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจากผลการดําเนินงานในป 
2553 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิของงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แตมีผลขาดทุนสะสม
ท้ังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บรษัิทไมสามารถจายเงินปนผลได 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวด  1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนสะสมท้ังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และเพื่อสํารองเงินสดไวในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทขอท่ี 15. กําหนดวาในการประชุมผูถือหุน
สามัญ ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง  ปจจุบันบริษัทมี
กรรมการท้ังส้ิน11 คน โดยในป 2554  มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 4 คนดังน้ี   
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1) นายธนะชัย   สันติชัยกูล  กรรมการ 
2) นายปกรณ  บริมาสพร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายพนา  จันทรวโิรจน  กรรมการ 
4) นายนิวัตน  แจงอรยิวงศ  กรรมการ 
นอกจากน้ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี  4 กุมภาพันธ  2554 ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัท    ผลปรากฏวาไมมีผูถอืหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของ
กรรมการซ่ึงประกอบดวย ประสบการณ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ัง 4 คนท่ีผานมา 
ซึ่งเปนท่ีประจักษวา กรรมการท้ัง 4 คน ไดทุมเท ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและ
เปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  อันสรางคุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลับเขามาดํารงตําแหนงอีก
วาระหน่ึง ดังน้ี 

1) นายธนะชัย   สันติชัยกูล แตงต้ังเปน กรรมการ 
2) นายปกรณ  บริมาสพร       ” กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายพนา  จันทรวโิรจน       ” กรรมการ 
4) นายนิวัตน  แจงอรยิวงศ        ” กรรมการ 

 (ขอมูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลับเขาเปนกรรมการบริษัทสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6) 

 
วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 

หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น
วาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการส่ือเปนเรื่องสําคัญ บริษัท มีนโยบาย
กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองการสรรหากรรมการและการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรอง
อยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทน
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัทประกอบการพิจารณา   

ความเห็นคณะกรรมการ :  การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป  2554  คณะกรรมการ
เสนอการจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมใหกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร  โดยประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทน
ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับ
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร   และขอปรับกําหนดการจายจากรายป เปนรายไตรมาส  
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คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น 
ดังน้ี 

กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2554 (ปท่ีเสนอ) คาตอบแทนป 2553 
 คาตอบแทน เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม คาตอบแทน เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม 

ประธานกรรมการ: 
- นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กรรมการอิสระ: 
-นายนิสสัย เวชชาชีวะ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร: 
- นายนิวัตน  แจงอริยวงศ 
- นางคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล 
- นายเสริมสิน  สมะลาภา  

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
200,000.- 
200,000.- 
  34,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
  34,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ  บริมาสพร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ 
- นายโยธิน เน่ืองจํานงค 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการที่เปนผูบริหาร : 
-  นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
-  นายสุทธิชัย  แซหยุน 
-  นายพนา    จันทรวิโรจน 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

รวม 2,800,000.-   2,800,000.- 1,634,000.-   1,634,000.- 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล  : คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดย 

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัทในป 2554  เปนปท่ี 4  หรือ  

2. นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 
หรือ 

3. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2554  
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 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 
ผูบริหาร /ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ ในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงนิของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัท โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย รวม 8 บริษัท เปนเงิน 
3,350,000.- บาท  

 (สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ี
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป
ท่ีผานมา)  

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทรวมดวย 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

กลั่นกรองการเลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือ
หุนแตงต้ังผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนตามท่ีเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7 ) 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไปรวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน          

ผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ีโปรด
กรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษัท กอนเริ่มการประชุม 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 โดยคําส่ังประธานกรรมการ 
  
                
 นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
 รองประธานกรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 1  

รายงานการประชุมสามญัประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่  
ประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 5 อาคารเนช่ัน 1 เลขท่ี 1854  ถนน

บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

เร่ิมการประชุม 

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ประธานฯ กลาวแนะนํา
กรรมการท่ีเขารวมประชุมดังน้ี 

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ไดแก 
1.นายปกรณ บริมาสพร  กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.นายเชวง จรยิะพิสุทธิ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.นายโยธิน เนือ่งจํานงค  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4.นายนิสสัย เวชชาชีวะ  กรรมการอิสระ 
5.นายนิวัตน แจงอริยวงศ  กรรมการ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก  

6.นายธนะชัย สันติชัยกูล  รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
7.นายสุทธิชัย แซหยุน  กรรมการ และ บรรณาธิการอํานวยการ 
8.นายพนา จันทรวิโรจน  กรรมการ และ กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม ไดแก 
1.นางคริสติน ดิไบยเอส เบรนเดิล กรรมการ  
2.นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน กรรมการ 
รวมแลวมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 9 คน ไมไดเขารวมประชุม 2 คน 

ประธานฯ กลาวแนะนําผูบริหาร ท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ ไดแก 
1.นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  เลขานุการบริษัท 
2.นางเกษรี กาญจนะวณิชย   กรรมการผูอํานวยการบริษัท เนช่ัน อินเตอร เนช่ันแนล  
     เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
3.นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน   กรรมการอํานวยการสายงานกาตรลาด บริษัท เนช่ัน  
     บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ันจํากัด (มหาชน)  
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4.นางสาวอรพิมพ เหลืองออน  กรรมการอํานวยการสายงานการตลาด 
5.นางสาวมัธยา โอสถานนท  ผูชวยผูอํานวยการอาวโุส ดานการเงิน 
6.นายสุพจน เพียรศิร ิ   ผูชวยผูอํานวยการอาวโุส ดานบัญชี 
7.นายดนัย ครามโกมุท   รองกรรมการอาํนวยการฝายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ 

ประธานฯ กลาวแนะนําผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ท่ีเขารวมประชุม 
ไดแก นายวิเชียร ธรรมตระกลู กรรมการบรหิารและผูสอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอย  

ประธานฯกลาวแนะนําท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สํานักงาน เภา แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด    
นายเภา มรรคเจริญวุฒิ  ซึ่งในวันนี้ไดสงตัวแทนเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนในวาระตาง ๆ ดวย 

ประธานฯแถลงตอท่ีประชุมวา จํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทมจีํานวนท้ังส้ิน 164,774,030หุน  

 -ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 19 ราย นับจํานวนหุนได 35,898,932 หุน คิดเปนรอยละ 21.79 ของหุนท้ังหมด  

 -ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 89 ราย นับจํานวนหุนได 51,606,564 หุน คิดเปนรอยละ 31.32  

  ของหุนท้ังหมด 

 -รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 108 ราย นับจํานวนหุนได 87,505,496หุน คิดเปนรอยละ 53.11 ของหุนท้ังหมด  

ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

ประธานฯแถลงตอท่ีประชุมวา การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  เก่ียวกับ
การดูแลสิทธิของผูถือหุน อยางเปนธรรมและเทาเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งน้ี บริษัท
ไดเตรียมช้ีแจงแนวปฏิบัติตอท่ีประชุม ในรูปแบบการบรรยายผานจอภาพโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. เปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการลวงหนา  3 เดือน กอนวัน
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด 
www.nationgroup.com และนําสงรายละเอียดไดทางไปรษณียถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท  
ต้ังแตวันท่ี  4 มกราคม ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2553    

ปรากฏวา  ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุน
ทานใดเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ผานทาง
เวบไซด www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-23383938  ต้ังแตวันท่ี 26 มีนาคม  2553ถึง
วันท่ี 5 เมษายน  2553  เพ่ือใหคณะกรรมการและฝายบริหารไดรวบรวมเตรียมช้ีแจงในวันประชุม
ผูถือหุน    

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอคําถามลวงหนาเขามาแตอยางใด   
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3. เปดโอกาสผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะแทนผูถือหุนได  ในปนี้กรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได คือ นายปกรณ บริมาสพร ซ่ึงประวัติโดยสังเขป ไดแนบไป
กับหนังสือเชิญประชุมแลว  

ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนของบรษัิทในครั้งน้ี  เปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท หมวดท่ี 6  “การประชุมผูถือหุน”   ขอ 35 และ 36 ซึ่งไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนาแลว  

“ ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอบังคับของบริษัท วาดวยการประชุมและใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมใหเปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 36.เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลง
มติของท่ีประชุมผูถือหุนใหถอืเสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียง
ลงคะแนนใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้น
ไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ   ในการออกเสียง
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด” 

สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ ถาไมมีผูถือ
หุนทานใดคัดคานหรือเห็นเปนอยางอื่นก็ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองตามท่ีประธานฯเสนอ  
แตถาวาระใดมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ก็ขอใหยกมือข้ึน ผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียง
ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะใชวิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกใหทานผูถือหุนตอน
ลงทะเบียนกอนเขาหองประชุม โดยการทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนใหตรงตามวาระพรอมลงนามกํากับใน
บัตรลงคะแนนดวยทุกครั้ง แลวจะมีเจาหนาท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน
ตอไป ท้ังน้ีใหหมายรวมถึงผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศ
ใหทานผูถือหุนทราบในแตละวาระ โดยผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู คือ หนึ่งหุนเทากับหนึ่ง
เสียง   

วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตอง
ออกตามวาระ  จะใหท่ีประชุมผูถือหุนใชวิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปรงใสและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ประธานฯ กลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 1/2552 
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 1/2552 ซึ่งไดจัด

ข้ึนในวันท่ี 28 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  
ไมมีผูถือหุนแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระท่ี 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งท่ี 1/2552  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 1/2552
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย    จํานวน   87,505,496      เสียง  คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 2.      พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
                     บริษัทสําหรับป 2552 

ประธานฯไดขอใหคุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานเจาหนาท่ีบริหารรายงานใหท่ีประชุมรับทราบ      
ผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปท่ีผานมาใหแกผูถือหุนทุกทานทราบ 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  แถลงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีทราบโดยท่ัวกันแลววาในไตรมาส 1 ป 2552   
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยข้ึนในประเทศ อันเปนผลมาจากวิกฤตการณทางการเงินของโลก ธุรกิจโดยท่ัวไป        
เกิดปญหาเรื่องการหารายได สําหรับบริษัทรายไดโฆษณาของบริษัทลดลงมาก  แตดวยบริษัทไดเตรียมมาตรการ 
ลดและควบคุมคาใชจายมาต้ังแตปกอนแลวจึงทําใหตนทุนและคาใชจายของบริษัทลดลงรอยละ 13  ประกอบกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวในไตรมาส 3 และ 4   รายไดรวมท้ังป2552ของบริษัทจึงลดลงรอยละ15         
ผลประกอบการในป 2552 ของบริษัทเปนผลขาดทุนสุทธิ 53 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนมีผลขาดทุนสุทธิ 54 ลาน
บาท หากเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายไตรมาสตอไตรมาส จะเห็นวาไตรมาส 1และ 2 มีผลขาดทุนคอนขางสูง 
ในขณะท่ีไตรมาส 4 บริษัทมีรายไดรวม 687 ลานบาท มีตนทุนและคาใชจายรวม 626 ลานบาท สําหรับภาพรวม  
ผลประกอบการป 2552 บริษัทมีกําไรกอนภาษีและรายการปรับปรุง จํานวน 55 ลานบาท มีภาษีนิติบุคคล จํานวน 
32 ลานบาท ขาดทุนจากบริษัทยอย 46 ลานบาท สํารองหน้ีสูญและสินคาลาสมัยจํานวน 30 ลานบาท บริษัทจึงมี  
ผลขาดทุนสุทธิ 53ลานบาท 

 ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับ         
ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานกอนภาษีเงินได สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมสุทธิ และอื่นๆ 
จํานวน 55 ลานบาท หากรวมภาษีเงินได  32 ลานบาท  สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมสุทธิ 46 ลานบาท รายการต้ัง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา ตลอดจนการต้ังคาเผื่อสินคาลาสมัยของสินคาคงเหลือรวม 30 ลานบาท         
ผลประกอบการสําหรับป 2552  จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ 53 ลานบาท  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมี 
ผลขาดทุนสุทธิ  55 ลานบาท   
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ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา
ออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
ของคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2552 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงไดลงมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและรายงานของ
คณะกรรมการของบริษัทฯสําหรับป 2552 โดยออกเสยีง 

เห็นดวย    จํานวน   87,505,496      เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  

วาระที่ 3.   เร่ืองพิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ประธานฯเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแบบไมมีเงื่อนไข และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลววาไดจัดทําข้ึนอยางถูกตองตามท่ีควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ดังปรากฏใน
รายงานประจําป 2552 ท่ีไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552
โดยออกเสียง  

เห็นดวย    จํานวน   87,505,496      เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  

วาระที่4.  พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานงวดป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 

ประธานฯแถลงกับท่ีประชุมวา ตามขอบังคับขอท่ี 42 กําหนดวา “บริษัทหามจายเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร”   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทคือจายไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของ
บริษัท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดําเนินงานในป 2552 
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บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม และมีผลขาดทุนสะสมท้ังงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามขอบังคับดังกลาวขางตนบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลได 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมเติมอีก 2 ราย จํานวน  1,320,980 หุน 

จึงขอแจงจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมใหมดังน้ี 

-ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 19 ราย นับจํานวนหุนได 35,898,932 หุน คิดเปนรอยละ 21.79  

 ของหุนท้ังหมด  

-ผูถือหุนมาประชุมโดยการมอบฉันทะ 91 ราย นับจํานวนหุนได 52,927,544 หุน คิดเปนรอยละ 

 32.12 ของหุนท้ังหมด 

-รวมผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังส้ิน 110 ราย นับจํานวนหุนได 88,826,476หุน คิดเปนรอยละ 53.91 

ของหุนท้ังหมด 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2552 โดยออกเสียง  

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที5่.     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2553 

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี     
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 โดยแตงต้ัง: 

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เปนผูลงลายมือช่ือในงบ      

                                                                         การเงินของบริษัทในป 2553 เปนปท่ี 3  หรือ  

2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4068  หรือ 

3. นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3756  



 14 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธและไมมีสวน
ไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมี
ความเปนอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สวนคาสอบบัญชีประจําป 2553 
ของบริษัทและบริษัทยอย รวม 10 บริษัท เปนเงิน 4,590,000 บาท โดยเพ่ิมข้ึน 110,000 บาท คิดเปน  2.46  % จากป 
2552 ท่ีเทากับ 4,480,000 บาท  

สําหรับคาบริการอื่น บริษัท และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด หรือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีสังกัดในรอบปท่ีผานมา  

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ในในวาระท่ี 5. เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2553 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 หรือนายเจริญ 
ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรอื นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3756 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของบริษัท พรอมกับกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 4,590,000 บาท โดยออกเสียง 

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง     คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่6.      พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับขอ15.ของบริษัท กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ให กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ท้ังส้ิน 11 คน ในป 2553 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 4 คน คือ  

1. นายสุทธิชัย  แซหยุน    กรรมการ  
2. นายนิสสัย   เวชชาชีวะ   กรรมการอิสระ  
3. นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน   กรรมการ 
4. นางคริสติน  ดิไบยเอส เบรนเดิล  กรรมการ 
ประธานฯแถลงเพ่ิมเติมวา ตามท่ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถ เสนอช่ือบุคคลท่ี

เห็นวามีคุณสมบัติเหมะสมเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 
2553 โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา 3 เดือน กอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน พรอม
ขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอ ซึ่งผูถือหุนสามารถ           
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ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด www.nationgroup.com และนําสงรายละเอียดไดทางไปรษณีย ถึง ประธาน
กรรมการ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ัง 
4 คน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทสืบตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. นายสุทธิชัย  แซหยุน    กรรมการ  
2. นายนิสสัย   เวชชาชีวะ   กรรมการอิสระ  
3. นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน   กรรมการ 
4. นางคริสติน ดิไบยเอส เบรนเดิล  กรรมการ 
โดย ประวัติและผลงานโดยยอของกรรมการท้ัง 4 คน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนได

พิจารณาลวงหนาแลว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ในวาระท่ี 6. เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และเพื่อความโปรงใส และ
เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกต้ังเปนรายบุคคล 
และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอใหท่ีประชุมผูถือหุนทุกทาน ชวยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะ
มีเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากทานผูถือหุน เพือ่นํามาประมวล ผลตอไป สําหรับการแจงผล
การลงคะแนนจะแจงใหกับผูถือหุนทราบหลังจากประธานฯขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลครบตาม
รายช่ือกรรมการท่ีเสนอใหกลบัเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงทุกทานแลว 

ผลการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
มีดังน้ี 

 
1) มีมติแตงต้ัง นายสุทธิชยั แซหยุน กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการดวยคะแนนเสียง  

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง     คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  

2) มีมติแตงต้ัง นายนิสสัย เวชชาชีวะ กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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3) มีมติแตงต้ัง นายณรงคศักดิ ์โอปลันธน  กลบัเขาดํารงตําแหนง กรรมการดวยคะแนนเสียง  

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง     คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

4) มีมติแตงต้ัง นางคริสติน ดิไบยเอส เบรนเดิล  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ ดวยคะแนนเสียง  

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 7.    พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระท่ีทําหนาที่กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริษัทที่ไมใชผูบริหารประจําป 2553 

ประธานฯแถลงวา บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการบรษัิทท่ีไมใช
ผูบริหารเปนรายปโดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น  การพิจารณาใหคาตอบแทนกรรมการอยูในระดับเดียวกับใน
อุตสาหกรรม ตามประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากกรรมการแตละคน  บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระท่ีทําหนาท่ีประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระท่ีทําหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
สําหรับ กรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหาร ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการอิสระ
และกรรมการท่ีไมใชผูบริหารประจําป 2553 เปนรายปโดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น ดังน้ี  

กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2553 (ปท่ีเสนอ) คาตอบแทนป 2552 
 คาตอบแทน 

 
เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม คาตอบแทน เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม 

กรรมการอิสระ: 
- นายนิสสัย  เวชชาชีวะ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร: 
- นายนิวัตน  แจงอริยวงศ 
- นายณรงคศักด์ิ โอปลันธน 
- นางคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 

200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

200,000.- 
200,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ  บริมาสพร 
 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 
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กรรมการตรวจสอบ: 
- นายเชวง  จริยะพิสุทธิ์ 
- นายโยธิน เน่ืองจํานงค 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการที่เปนผูบริหาร : 
-  นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 
-  นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
-  นายสุทธิชัย  แซหยุน 
-  นายพนา    จันทรวิโรจน 

 
 

ไมไดรับ  
คาตอบแทน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ไมไดรับ        
คาตอบแทน 

 
 

ไมไดรับ 
คาตอบแทน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ไมไดรับ
คาตอบแทน 

รวม 1,800,000.-   1,800,000.- 1,800,000.-   1,800,000.- 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7. เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอิสระ และ กรรมการบรษัิทท่ีไมใช
ผูบริหารประจําป 2553 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทท่ีไมใชผูบริหาร
ประจําป 2553 ตามท่ีกลาวขางตน  โดยออกเสียง  

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. โดยเพ่ิมวัตถุที่ประสงคขอ 15 
เร่ืองการประกอบกิจการโรงเรียน หรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา รับจัดฝกอบรม สอน 
สัมมนา เพ่ือใหความรูทักษะในดานวิชาการตางๆ ทุกสาขา (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ)  

ประธานฯเชิญประธานเจาหนาท่ีบริหารแถลง 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารแถลงวา เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
ขอท่ี 3 โดยเพ่ิมวัตถุท่ีประสงคขอ 15 โดยเน้ือหาวัตถุท่ีประสงคท่ีขอเพิ่มเติม มีดังน้ี  

“ขอ 15.  ประกอบกิจการโรงเรียน หรือสถาบันอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา รับจัดฝกอบรม สอน 
สัมมนา เพื่อใหความรูทักษะในดานวิชาการตาง ๆ ทุกสาขา (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ)”  

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
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ผูถือหุนสอบถามวา การเพ่ิมวัตถุท่ีประสงคตามท่ีแถลงนั้น บริษัทมีโครงการท่ีกําลังจะดําเนินการอยู
แลว หรือเพ่ิมไวกอนเพื่อโครงการในอนาคต 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารช้ีแจงท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทนาจะมีโอกาส
ทางธุรกิจในการหารายไดเพิ่มข้ึนในดานน้ี จึงขออนุญาตเสนอเพ่ิมวัตถุท่ีประสงคขอนี้ไวเพื่อโครงการในอนาคต
ตอไป  

ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ี 8. เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอท่ี 3 โดยเพ่ิมวัตถุท่ี
ประสงคขอ 15  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัทขอท่ี 3 โดยเพ่ิมวัตถุท่ีประสงคขอ 15 
โดยออกเสียง 

เห็นดวย    จํานวน   88,826,476      เสียง     คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 9.    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

ไมมีกิจการอื่นใดตองพิจารณา 
ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุม 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  15.10 น. 

 
 

   
ลงช่ือ…………………………………………..ประธานในท่ีประชุม 

            นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 
 

 
           ลงช่ือ………………………………..…………รองประธานกรรมการ 

             นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
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สิ่งท่ีสงมาดวย  3 

บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
1.  สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป)  ท่ีถูกตองและเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของของ 
     บริษัทอยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ    
     รวมท้ังพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา 
     แตงต้ัง  โยกยาย  เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ 
     ตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ   และมี

ประสิทธิภาพ 
4.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพย 

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
5.  พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  
และปญหาท่ีพบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ   รวมท้ังเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ  1 ครั้ง  

6.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาว
อยางถูกตองครบถวน ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7.  จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบรษัิท      

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรอืกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

• ความเห็นชอบหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

• รายการอื่นท่ีเหน็วาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสอดสองดูแล   ฝายจัดการมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษัท    และผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาท่ีตรวจสอบงบการเงินดังกลาว    คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบรวมกันวา ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและ
เวลา     ตลอดจนขอมูลความรูเรื่องบัญชี  การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน   และกระบวนการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทมากกวาคณะกรรมการตรวจสอบ    ฉะน้ันบทบาทการสอดสองดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมไดใหประกันเปนพิเศษในงบการเงินและขอมูลการเงินท่ีบริษัทนําเสนอใหกับผูถือหุนและบุคคลอื่นๆ 
 
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
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สิ่งที่สงมาดวย  4 
 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
 
 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 
สําหรับกิจการส่ือเปนเรื่องสําคัญ บริษัท มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณา
กลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดย
เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยจะเปนผูทํา
หนาท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ   จากน้ันประธาน
กรรมการเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณา 
 
 ในป 2554  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการได     โดย
เสนอช่ือผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา  3  เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน  คือ ต้ังแตวันท่ี  24 
ธันวาคม  2553 ถึงวันท่ี  4 กุมภาพันธ  2554   พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ   ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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 สิ่งที่สงมาดวย  5 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปน
อิสระจากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัท ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน 

ท้ังน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของ
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาดานอื่นใดท่ี
ไดรับผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี  ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการ ท้ังในทางตรงหรือทางออมกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายใน
ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่ นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ              
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัท       
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนใดซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาท่ีและใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ 
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือญาติ 
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7.   กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ผูจัดการของนิติบุคคลท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม      
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

8.  กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ี
ปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีในกรณีท่ี                 
ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการ
แตงต้ัง 

9.  กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ : นายธนะชัย  สันติชัยกูล                                  

อาย ุ : 57  ป 
การศึกษา : ปริญญาโท  พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : ปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษทั (DCP) รุน18 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (วตท) 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท รุนท่ี 1) 
สถาบันพระปกเกลา  
 : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผูบริหารระดับสูงรุนท่ี11
ประวัติการทํางาน  
 : 2522 – 2536 ผูอํานวยการแผนกบัญชีและการเงิน  
    บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จํากัด 
 : 2536 –  2537 กรรมการผูจัดการ  
   บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิงกรุป จํากัด (มหาชน) 
  2538 – 2547 รองประธานกรรมการ 
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
  2548 – 2550    รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
      บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
  2551 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  25  มกราคม  2554 
    : 307,966  หุน (0.18%)  (รวมคูสมรส) 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท 
/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 
ปท่ีผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

 
มีสวนรวมในการบริหารงาน ในตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร  
บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป  และกรรมการบริษัทฯในกลุมดังน้ี 
ตําแหนง  บริษัท 
ประธานกรรมการ บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน  
ประธานกรรมการ บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
กรรมการบริหาร  บจ. เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
กรรมการบริหาร   บจ. เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท  
กรรมการบริหาร บจ. เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค 
กรรมการบริหาร บจ. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
ประธานกรรมการ บจ. คมชัดลึก มีเดีย 
กรรมการบริหาร   บจ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)  
กรรมการบริหาร บจ. เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส  
กรรมการ   บจ.เอ็น เอ็ม แอล  
กรรมการบริหาร บจ.โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส  
กรรมการ   บจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  

      
2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอัน
อาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
อิสระ 

-ไมมี- 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปท่ีเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน 
31   ป 5 ครั้ง  /   5 ครั้ง 1 ครั้ง 

 
 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
- - - - - 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ : นายปกรณ   บริมาสพร 

อาย ุ : 63  ป 
การศึกษา : ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษทั (DCP) รุน 17-Fellow Member 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (วตท) 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท รุนท่ี 3) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
 : หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  รุนท่ี  1 
ประวัติการทํางาน 
 : 2536 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
   บริษัท ไลทต้ิงแอนดอีควิปเมนท  จํากัด (มหาชน) 
 : 2542 – ปจจุบัน  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
   บริษัท แอลแอนดอ ีแมนูแฟคเจอริง่ จํากัด 
 : 2547 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   
   บริษัท พรพรหมเมททอล จํากัด (มหาชน) 
  2553 -  ปจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จํากัด 
 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม  2554 
    : 26,900  หุน (0.02%) 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ี
ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

 
-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปท่ีเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน 
14  ป 5 ครั้ง  /  5  ครั้ง 4 ครั้ง / 4 ครั้ง  1 ครั้ง  

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
2 1. ประธานเจาหนาที่บริหาร / 

    บริษัท ไลทต้ิงแอนดอิควิปเมนท จํากัด(มหาชน) 
2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / 
   บริษัท พรพรหมเมททอล จํากัด (มหาชน) 

2 - - 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ : นายพนา  จันทรวิโรจน                                  

อาย ุ : 52  ป 
การศึกษา : ปริญญาโท  Tuffs  University , USA  
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษทั (DCP) รุน 71 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
 : หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเส่ียง 
ประวัติการทํางาน  
 : 2531 – 2535 นักขาวอาวุโส หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน บจ.เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2536 – 2537 บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ  บมจ. เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2537 – 2538 บรรณาธิการบริหาร   บมจ.เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2538 – 2540 บรรณาธิการ หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน บมจ. เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2540 – 2542 ผูชวยบรรณาธกิารอํานวยการ  บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
  2543 – 2547 บรรณาธิการ หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
  2548 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
   บจ.เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค     
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการ 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม  2554 
    : 12,450  หุน (0.01%) 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัท
ใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 
 

กรรมการบริหาร บจ. เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค  
2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปท่ีเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน 
11 ป 5  ครั้ง  /   5  ครั้ง 1 ครั้ง 

 
 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
- - - - - 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ : นายนิวัตน  แจงอริยวงศ                                  

อาย ุ : 68  ป 
การศึกษา : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏเชียงราย 
 : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : Director  Accreditation  Program  (DAP) รุนท่ี 36 
ประวัติการทํางาน  
 : 2528 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. กรีนสยาม  
  2532 – ปจจุบัน กรรมการ บจ.เอเวอรกรีน อินเตอรเนช่ันแนล โฮเต็ล  
     พรอพเพอรต้ี (กรุงเทพ) 
  2533 – ปจจุบัน กรรมการ บจ.เอเวอรกรีน อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง  
     (ประเทศไทย) 
  2544 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ.เอเวอรกรีนชิปปง เอเยนซี่ (ไทยแลนด)  
  2546 – ปจจุบัน กรรมการ บจ.เอเวอรกรีน โลจิสติคส (ประเทศไทย) 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการ 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ  วันที่ 25 มกราคม 2554 
    : 4,485,878  หุน (2.72%) 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ี
ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

 
                                                 -ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปท่ีเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน 
13   ป 5 ครั้ง  /   5  ครั้ง 1 ครั้ง 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
- - 5 - - 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

เอกสารแนบวาระที่ 7 

 รายละเอียดผูสอบบัญชี ประจําป  2554 
 
 

ประจําป  2553 ประจําป  2554 
(ปท่ีเสนอ) 

KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

1.  Mr. Vichien  Thamatrakul  Registration No. 3183 
     นายวิเชียร  ธรรมตระกูล 
2.  Mr. Charoen  Pusamrithlert           Registration No. 4068 
     นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ 
3.  Miss Boonsri  Chotpaiboonpun    Registration No. 3756 
     นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ 
    
โดยนายวิเชียร  ธรรมตระกูล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษัท เปนปที่ 3 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย
เปนเงิน  3,350,000  บาท  (ไมรวม NBC / NINE) 
 
สําหรับคาบริการอื่น  บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรับ
บริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา 

1.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวิเชียร  ธรรมตระกูล 
2.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวินิจ  ศิลามงคล 
3. Mr. Charoen  Pusamrithlert          Registration No. 4068 
     นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ 
  
โดยนายวิเชียร  ธรรมตระกูล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษัท เปนปท่ี 4 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย
เปนเงิน  3,350,000 บาท  (ไมรวม NBC / NINE) 
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สิ่งที่สงมาดวย  8 
 

ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับ  
แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากน้ีใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถือหุนซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด   หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่ง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน        
1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 30. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้ 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงนิกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคํา
บอกกลาวการนัดประชุมน้ันในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

ขอ 32. ผูถอืหุนอาจมอบฉนัทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน
แทนกันก็ได โดยทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดและใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการ หรอื  
ผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถอืหุนและหรือผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวา 
กึ่งหน่ึงของจํานวนผูถอืหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา การประชุมผูถือหุนครัง้ใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึง่มาเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนดัเพราะผูถือหุนรองขอให
การประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี        
ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ34. ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   
ถาไมมีรองประธานกรรมการ  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถอืหุนคนหน่ึง
เปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัทวาดวยการประชุม     และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ี
ประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอืหุนซึง่มาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น  การวินจิฉยัช้ีขาดหรือลงมติ
ของท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสยีง
ลงคะแนนใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้น
ไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  ในการออกเสียง
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด  
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สิ่งที่สงมาดวย 9 
 

เง่ือนไข  หลกัเกณฑ และวิธีปฏิบัติ 
ในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  
-       ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   สัญชาติไทย  โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  
        บัตรประจําตัวขาราชการ 
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว  โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรอื หนงัสือ 
        เดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไขช่ือ-ช่ือสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
-       ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ  
        โดยเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี 
- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการ

ประชุมวา เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให
ผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ 

- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากประธานกอนเวลาประชุม โดยกรอกขอมลูและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข 
หรือขีดลบขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหงหนังสือมอบฉันทะตองติด
อากรแสตมป 20  บาท 

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 
- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร 
       ประจําตัวขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ 
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 

• นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีมี
อํานาจรับรอง ท่ีไดออกใหไมเกิน  6 เดือน ซึ่งรับรองความถกูตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ
ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ัน ๆ ภาพถายประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ขาราชการ ของกรรมการผูมีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถกูตองโดย
กรรมการดังกลาว 
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• นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือ
หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลัง
จากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการ
แทนบุคคลดังกลาวหรอืบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของ
กฎหมาย 

• กรณีการใชพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิมพลายน้ิวหัวแมมอืซายและ
เขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน 2 
คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายน้ิวมือตอหนา
พยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือ บัตรประจาํตัวขาราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกัน
ดวย 

• ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ถาผูถอืหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือ
หุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลอืกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด 
คนหน่ึงเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได  

• ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสง
หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําข้ึน และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน
ไปยังสํานักเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถงึบรษัิทฯ 
ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย  1  วัน  

• ท้ังน้ี ผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ /หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของ
ผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3.  กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม
แทนโดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมอีํานาจ อายุไมเกิน  6 
เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
4.  กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรอืมอบฉันทะ
ใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
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5.  กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพทัิกษเขารวมประชุมดวย
ตนเองหรอืมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผู
พิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน  6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
การลงทะเบียน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือ ต้ังแต 

เวลา  13.00  น. เปนตนไป 
 
การออกเสยีงลงคะแนน   

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และ
มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็
ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะตองแจงใหผูถือ
หุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
หรือแตงต้ังกรรมการเขาใหม  บริษัทกําหนดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียง
เลอืกต้ังกรรมการหรอืแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนน 
ตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 39

สิ่งที่สงมาดวย 10 
ประวัติของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
ชื่อ : นายเชวง  จริยะพิสุทธ์ิ                                  

อาย ุ : 66  ป 
ที่อยู :   117/1  หมูท่ี  5  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  10220 
การศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 :  Director  Accreditation  Program  (DAP) รุนท่ี  36     
 : Understanding Fundamental Statement (UFS) รุนท่ี  2  
 : Finance for Non-Finance Director (FN) รุนท่ี 31 
 : Monitoring The System of Internal Control and Risk Management  รุนท่ี 1 
 : Audit  Committee  Program  รุนท่ี  20 
ประวัติการทํางาน  
 : 2534 – ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บจ. เอส เอส ที โฮลดิ้ง  
  2534 – ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บจ.สยามซินดิเคท เทคโนโลยี 
  2534 – ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บจ.สยามสตีลเวอรคส  
  2534 – ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บจ.สยาม เอเชีย เอ็นไวรอนเมนท จํากัด 
 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ  วันที่  25 มกราคม 2554 
    : ไมไดถือหุนบรษัิท 
 
การมี/ไมมีสวนไดเสยีในวาระการประชุมในคร้ังนี้ 
    : ไมมี (ยกเวนวาระท่ี  6 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ) 
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สิ่งที่สงมาดวย 10 
ประวัติของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได 

  
  ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะความสัมพันธ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือ
หุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม 

(นายเชวง  จริยะพิสุทธ์ิ) 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัทฯ / บริษัท
ใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 

-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปท่ีเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน 
16 ป 5 ครั้ง  /   5 ครั้ง 4  ครั้ง / 4 ครั้ง 1 ครั้ง 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
- - 4 - - 
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สิ่งที่สงมาดวย  12 
         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

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

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ขาพเจา.        สัญชาติ.                                         
I/We               nationality       

            อยูบานเลขที่.                         
Address          

              
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม__________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 

 หุนสามัญ______________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 หุนบุริมสิทธิ____________________________________หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

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

 

1.  ชื่อ         นายเชวง จริยะพิสุทธิ์                        อายุ    66    ป อยูบานเลขที่              117/1   หมูที่ 5                     
Name Professor Mr.Chaveng Chariyapisuthi , Independent Director, Age 66 years, residing at  117/1 Moo 5 
ถนน         ตําบล/แขวง       คลองถนน  อําเภอ/เขต    สายไหม              
Road       Tambol/Khwaeng  Klongthanon    Amphur/Khet  Sai-mai 
จังหวัด    กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย     10220               หรือ 
Province  Bangkok Postal Code         or 

2.  ชื่อ          อายุ          ป อยูบานเลขที่                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จังหวัด           รหัสไปรษณีย              หรือ 
Province   Bangkok Postal Code        or 

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามญัผู

ถือหุนประจําป 2554  ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5 เลขที่ 1854 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุงเทพฯ หรอืที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders 2011 on April 7, 2011 at 14.00 hrs, at Conference Room,5th Floor, 1854, Bangna-Trad Road, 
Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or 
changed. 
 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี.- 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามท่ีเห็นสมควร 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)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที ่  1       รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2553  
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2010 held on April 27,2010 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2553 
Agenda  2      To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for 

the year 2010 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที่   3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
Agenda  3      To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year ended 

December 31, 2010 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                    votes                    

วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
Agenda  4      To approve suspension of dividends for business operations for the year ending December 31, 2010  

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes  Abstain              votes 

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

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

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังน้ี 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
   5.1 ชื่อกรรมการ  : นายธนะชัย  สันติชัยกูล 

 Name of Director : Mr. Thanachai  Santichaikul 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  : นายปกรณ  บริมาสพร 

 Name of Director : Mr.Pakorn  Borimasporn 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
    
   5.3 ชื่อกรรมการ  : นายพนา  จันทรวิโรจน 

 Name of Director : Mr.Pana  Janviroj 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                               votes 
 
   5.4 ชื่อกรรมการ  : นายนิวัตน   แจงอริยวงศ 

 Name of Director : Mr.Nivat   Changariyavong 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                               votes 
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วาระที่   6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป  2554 
Agenda  6      To consider the remuneration of director for the year 2011 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes       Disapprove   votes Abstain              votes 
 

วาระที่  7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the  
 year  2011 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes Abstain              votes 
 

วาระที ่8 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณท่ีีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีมีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

ลงชื่อ...................................................................ผูมอบฉันทะ 

(...................................................................) 
Signed               Appointer 
 

ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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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