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วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

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

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

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีมติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31  
เลขท่ี 545 ซ.สุขมุวิท 31  แขวงคลองเตยเหนือ เขตเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เพือ่พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สําหรับปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ 
สาํหรับปี 2558 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งดงัปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 
ธันวาคม 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 42  กาํหนดไวว้่า “บริษทัหา้มจ่ายเงินปันผล จาก
เงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินกาํไร”  และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ คือจ่ายไม่เกินร้อยละ 65 ของกาํไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน 
ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้
ถือหุน้   

 จากผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ  
259.11ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท จาํนวน 4,067.64 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 122.03 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ  49.58 
ของกาํไรสุทธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหายของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล 
ดงัน้ี 
              

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 

 (ล้านบาท) 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

1. กาํไรสุทธิ  259.11 155.43 125.62 

2. หกัสาํรองตามกฎหมาย (13.00) (8.00) (6.50) 

3. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 4,067.64 3,316.35 3,304.00 

4. กาํไรต่อหุน้ 0.07 0.05 0.05 

5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.03 0.028 0.020 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  122.03 92.86 66.05 

7. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 

 หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)   

49.58 62.99 55.45 
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หมายเหตุ  : อตัราเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้เสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  และตอ้งรอการพิจารณาอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559  โดยคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 25 
มีนาคม  2559 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท จาํนวน 4,067.64 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 
122.03 ลา้นบาท โดยกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) 
(“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 
พฤษภาคม 2559 

 
วาระที ่4  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
สามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 คน (อยู่ระหว่าง
การสรรหาเพ่ือแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีลาออก 1 ตาํแหน่ง)  ซ่ึงกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดของ
บริษทั 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นางสาวเขมกร วชิรวราการ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ ตาํแหน่ง  กรรมการ 
ทั้งน้ี นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ ตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบติดภารกิจในเร่ืองอ่ืน จึงแจง้

ความประสงคข์อไม่รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการซ่ึง
ประกอบดว้ย ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้ง 2 คนท่ีผา่นมา คือ  

1)  นางสาวเขมกร วชิรวราการ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ ตาํแหน่ง  กรรมการ 
โดยทั้ง 2 ท่านไดทุ่้มเทปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ    จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระ 2 ท่านในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ ท่ีครบวาระและไม่ประสงคต่์อวาระนั้น 
คณะกรรมการบริษทัขอเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งนางพิจิตรา มหาพล เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายเชวง จริยะพิสุทธ์ิท่ีครบวาระ 

(ขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ สืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และ
กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งใหม่ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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วาระที ่5 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2559 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าการ
สรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกิจการส่ือเป็นเร่ืองสําคญั บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้
คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซ่ึง
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์ารพิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ในอตัราเดียวกบัปี 2558 ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

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

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  
 
วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559  
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832  เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทัฯ ในปี 2559 เป็นปีท่ี 2 หรือ 
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั) หรือ 

3. นายวีระชยั รัตนจรัสสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ  

4.  นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย/ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
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แต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและมีผลการปฏิบติังานท่ี
ดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์   

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
รวม 10 บริษทั เป็นเงิน 3,560,000.-บาท 

 สาํหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
การเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2559 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 7) 

 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ(ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และนาํมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัฯ ก่อน
เร่ิมการประชุม 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

  นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2558 
บริษทั เนช่ัน มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สถานที ่ ณ หอ้งแลนดม์าร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนดม์าร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 138 ถนนสุขมุวิท       
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

วนัทีแ่ละเวลา วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

กรรมการบริษทัฯทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายณิทธิมน หสัดินทร ณ อยธุยา  ประธานกรรมการบริษทั 

2) นายสุทธิชยั แซ่หยุน่    กรรมการ 

3) นายเสริมสิน  สมะลาภา   รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

4) นางสาวดวงกมล  โชตะนา   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5) นายปกรณ์ บริมาสพร    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7) นางสาวเขมกร วชิรวราการ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8) นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ   กรรมการ 

9) นายพนา จนัทรวิโรจน ์   กรรมการ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมจากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

1) นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 

2) นายวีระชยั รัตนจรัสสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 

3) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 

4) นางสาวปัทมวรรณ วฒันากลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 

  ก่อนเร่ิมการประชุม นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ไดล้าออกจากการดาํรงตาํแหน่งประธาน 
กรรมการของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายนท่ีผา่นมา เน่ืองจากไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยซ่ึงมีขอ้คิดเห็นวา่การ 
ท่ีนายสุทธิชยั   แซ่หยุน่ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ  ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมวนัน้ีดว้ย 
อาจจะไม่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะน้ีซ่ึงมีประเดน็เก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผูถื้อหุน้ กล่าวคือ นายสุทธิชยั  
แซ่หยุน่นอกจากจะเป็นกรรมการของบริษทัฯ แลว้ ยงัเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมของบริษทัฯ และเป็นผูถื้อหุน้ราย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบดงันี ้
1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของ 
     บริษทัอยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    
     รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา 
     แต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ 
     ตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
4.  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5.  พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปัญหา
ท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

7.  จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั  
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
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 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของบริษทั   และ
ผูส้อบบญัชีภายนอกมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว   คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
ร่วมกนัวา่ ฝ่ายจดัการ  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     ตลอดจนขอ้มูลความรู้เร่ืองบญัชี  
การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน   และกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษทัมากกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้ห้ประกนัเป็นพิเศษในงบการเงินและ
ขอ้มูลการเงินท่ีบริษทันาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของสํานกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 

 
หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกิจการ
ส่ือเป็นเร่ืองสําคญั บริษทั มีนโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหา
กรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง   ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์าร
พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไร
ของบริษทัประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัและ
กรรมการอิสระ    
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
  
คุณสมบตักิรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั   ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7.   กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคล
ท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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8.  กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา 
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10.  กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของบริษทั 
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จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ. วนัที ่ 13 มกราคม 2559 
 : - ไม่มี - 
ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ 

 
 
 

-ไม่มี- 
2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระ 

-ไม่มี- 

      
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2558 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2558 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2558 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น 
2 ปี 2 เดือน 

 (ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556) 
7/12 2/4 1/1 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือ
บริษทั 

- - 1 - - 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 



 

 
ช่ือ  
อายุ  
การศึกษา : 
-  ปริญญาตรี
  
การอบรม :  
 สมาคมส่ง

-  หลกัสูต
-  หลกัสูต

 สํานักงาน
-  CEO F

ประวตักิารทํ
18 ส.ค.58 – ป

2558 - ปัจจุบั
2555 - ปัจจุบั
2555 - ปัจจุบั
2555 - ปัจจุบั
2555 - ปัจจุบั
2555 -  ปัจจุบ
2553 – ปัจจุบ
2543 - ปัจจุบั

2552 - 2553 
2541 - 2542 
2535 - 2542 
  
จํานวนหุ้นทีถ่ื

: 16

: นายอดิ
: 55 ปี 
 

 พาณิชยศาสต

 
งเสริมสถาบนั
ตรบทบาทหน้
ตรผูบ้ริหารระ

นคณะกรรมกา
Forum คร้ังท่ี 1

างาน  : 
ปัจจุบนั 

บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั                
บนั 

 
ถอืครอง ณ วนั

6,900,000  หุน้

ประวตัขิองบุ

ดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพ
  
  

ตร์และการบญั

  
นกรรมการบริษั
า้ท่ีและทกัษะข
ดบัสูง สถาบนั

ารกาํกบัหลกัท
/2558 “บทบา

 
กรรมการสภา
ผูท้รงคุณวฒิุ 
อุปนายก  
กรรมการและ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
และประธานเ
นายกสมาคม 
นายกสมาคม 
บรรณาธิการ 
 

นที ่13 มกราค

 (0.42%) 

บุคคลทีไ่ด้รับก
แทนกรรมการ

พฒันกิจ         
 
 

ชี  มหาวิทยาลั

 
ษทัไทย 
ของการเป็นกร
นวิทยาการตลา

รัพย์และตลาด
ทผูบ้ริหารบริ

ามหาวิทยาลยั

ะกรรมการบริห

จา้หนา้ท่ีบริห
 
 

ม 2559 

การเสนอช่ือให้
รทีค่รบกาํหนด

                       
 
 

ลยัธรรมศาสตร

 
  
รรมการบริษทั
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ษทัจดทะเบียน

มหา
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บริษทั
บริษั
บริษั
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บริษทั
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย 

-ไม่มี- 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ี
ผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 
2555-  ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั เอน็ เอม็ แอล จาํกดั 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
2543 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
  บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
   

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมี
ผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

     จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2558 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2558 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2558 คณะกรรมการ สามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น 
13 ปี 8 เดือน 

 (ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2542) 
8/12 1/1 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
1 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
6 - - 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

 
 
 



 

 
ช่ือ  
อายุ  
 การศึกษา : 

- ศิลป

- MA

- RIC

การอบรม : 
สมาคมส่ง
- หลกั
- หลกั
- หลกั

 ประวตักิารทํ

2553 – 2
 
2551– 2
2549 – 2
2543 – 2
2541– 2
2537 – 2
2534 – 2
2529 – 2

 
จํานวนหุ้นทีถ่ื
 : -ไม
 
 
 

: นางพิจิ
: 65 ปี 
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2559            
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ลกัษณะความสัมพนัธ์   
ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 

-ไม่มี- 
2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ -ไม่มี- 

      
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือ
บริษัท 

1 กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

1 - - 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

เอกสารแนบวาระที ่6 
 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559  

 

ประจําปี 2558 
 

ประจําปี 2559 
(ปีทีเ่สนอ) 

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

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

1.  Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล   
2. Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 1 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั (ไม่รวม NBC / NINE)  เป็น
เงิน 3,560,000 บาท   
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล   
2. Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 2 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั (ไม่รวม NBC / NINE)  เป็น
เงิน 3,560,000 บาท   
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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เอกสารแนบวาระที ่6 
รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี  2559 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 ช่ือ – นามสกลุ :   นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  
 สญัชาติ :   ไทย  
สถานท่ีทาํงาน :   บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั   
ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 23 ปี  
ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั :  กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี  
  
การศึกษา  
- ปริญญาโทดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management)   
 University of Southampton ประเทศองักฤษ  
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  
  
ประสบการณ์ในการทาํงาน  
 - กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี – บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  
- ประกอบวิชาชีพตั้ง แต่ปี 2536  
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ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบั  แต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน        1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนกนัก็
ได ้ โดยทาํเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกฎหมายกาํหนดและใหผู้รั้บมอบฉนัทะยืน่ต่อประธานกรรมการ หรือ  ผูท่ี้ประธาน
กรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ร่วมประชุม 
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี        ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 

ขอ้ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ขอ้ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั
วา่ดว้ยการประชุม     และใหก้ารประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้
เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  ในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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เงื่อนไข  หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา   สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.  กรณมีอบฉันทะ  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่ เห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบ
ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง  

- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20  บาท 
เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 

- กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวั
ขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 
 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

รับรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน  6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติ
บุคคลนั้นๆ และสาํเนาภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 
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 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั
ในหนงัสือมอบฉนัทะ และสาํเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง  หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อาํนาจลงนามแทน
นิติบุคคลนั้น  

 กรณีการใชพ้ิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพ้ิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไว้
วา่ “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริง
ของผูน้ั้น และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนั
ดว้ย 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจ
เลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือก
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ คนใด คนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้
จดัทาํข้ึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัสาํนกัเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสาร
ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย  1  วนั 

- กรณกีารมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แสดงเอกสาร
ดงันี:้ 

 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผูมี้

อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) 

3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสําเนา
ถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็น
ว่าผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมี
อาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
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2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

-  เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.  กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดย
จะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน  6 เดือน ก่อนวนัประชุม
มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

4.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ซ่ึงลงนาม
รับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

การลงทะเบยีน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เป็นตน้ไป 

การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ใหด้าํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการ
เขา้ใหม่  บริษทักาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ทีส่่งมาด้วย 10 

ประวตัขิองกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ 

    
ช่ือ  : นางสาวเขมกร วชิรวราการ                                                                                            
อายุ  : 40  ปี                                                                                      
การศึกษา :      
 -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A.), University of Hawaii at Manoa, U.S.A. 

-  ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ (B.B.A.) , คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์        

 -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต         
การอบรม :      
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
 -  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 113/2557     
 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์      
 -  ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียน ปี 2557   

สภาวชิาชีพบญัชี 
- แนวปฏิบติัตาม TSQC1 สาํหรับผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานคนเดียว 
- สรุปความเขา้ใจและประเดน็หลกั TFRS for NPAEs 
- การเลือกตวัอยา่งในการสอบบญัชี (ภาคปฏิบติั)    

ประวตักิารทาํงาน :      
2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอ ดู ไอเดีย จาํกดั 
2547 – 2554 เลขานุการบริษทัและผูช่้วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายกลยทุธ์และวางแผนทางการเงิน 
บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จาํกดั (มหาชน) 

2545 – 2546 ท่ีปรึกษาอาวโุส ดา้นการฟ้ืนฟกิูจการ บริษทั เฟอร์เรียร์ ฮอดจส์นั (Ferrier Hodgson 
ปัจจุบนั Baker Tilly) 

2544 – 2545 ท่ีปรึกษาอาวโุส ดา้นการฟ้ืนฟกิูจการ
  

บริษทัท่ีปรึกษาธุรกิจ อินทนนน ์จาํกดั (Andersen 
Thailand ปัจจุบนั KPMG) 

2540 – 2542 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  บริษทั สาํนกังาน เอสจีวี ณ ถลาง จาํกดั (ปัจจุบนั 
KPMG)  

ประเภทกรรมการในปัจจุบนั 
 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ. วนัที ่ 13 มกราคม 2559 
 : - ไม่มี – 
กรณ/ีไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในคร้ังนี ้

:  ไม่มี (ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ 

 
 
 

-ไม่มี- 
2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระ 

-ไม่มี- 

      
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2558 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2558 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2558 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น 
2 ปี 2 เดือน 

 (ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556) 
7/12 2/4 1/1 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือ
บริษทั 

- - 1 - - 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ส่ิงที

37

ทีส่่งมาด้วย 13

 

7 

3 
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