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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุม
ดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณา
อนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับ
ป 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ 
สําหรับป 2556 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2556 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ สําหรับป 2556 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตองดังปรากฏในรายงาน
ประจําป 2556 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการรับรองงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 42  กําหนดไววา “บริษัทหามจายเงินปนผล จาก
เงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร” นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือจายไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใตเงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกลาว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน   
  จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ 125.62 ลานบาทและมี
กําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 280.61 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  ในอัตราหุนละ 0.02 บาท จํานวน 3,304 ลานหุน รวม
เปนเงิน 66.08 ลานบาทคิดเปนรอยละ 52.60 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท จํานวน 3,304 ลานหุน รวมเปนเงิน 66.08 ลานบาท โดยกําหนด
รายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมีการแกไข) (“พรบ. หลักทรัพยฯ”) โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 15 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน
สามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 10 คน โดยในป 
2557 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 3 คน ดังน้ี 

1)  นายปกรณ บริมาสพร  ตําแหนง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายนิวัฒน  แจงอรยิวงศ ตําแหนง  กรรมการ 
3)  นายพนา  จันทรวิโรจน  ตําแหนง  กรรมการ 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนสวนนอยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อรบัการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557  ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลใดเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาถึง
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบดวย ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ท้ัง 3 คนท่ีผานมาแลวเห็นเปนท่ีประจักษวา กรรมการท้ัง 3 คนไดทุมเทปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบและเปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันสรางคุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลับเขามา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

1)  นายปกรณ บริมาสพร  ตําแหนง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายนิวัฒน  แจงอรยิวงศ ตําแหนง  กรรมการ 
3)  นายพนา  จันทรวิโรจน  ตําแหนง  กรรมการ 
 (ขอมูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ สืบตอไปอีกวาระหนึ่งปรากฏ

ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6)  
 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557 
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการ

สรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการสําหรับกิจการสื่อเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให
คณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ง
คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ตาง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล : คาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 โดยใหจายคาตอบแทนใหกับประธานกรรมการบริษัทฯ ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร โดยกําหนดการจายเปนรายไตร
มาส  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมี
คาตอบแทนในรูปแบบอื่น ดังน้ี 

กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2557 (ปที่เสนอ) คาตอบแทนป 2556 
 

คาตอบแทน 
เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม คาตอบแทน 

เบี้ย
ประชุม 

อื่นๆ รวม 

ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชัย  แซหยุน 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ  บริมาสพร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายเชวง   จริยะพิสุทธ์ิ 
-นางสาวเขมกร วชิรวราการ** 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000 

 
300,000.- 
150,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
150,000.- 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร: 
- นายนวิัตน  แจงอริยวงศ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร : 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นางสาวดวงกมล โชตะนา 
- นายพนา จันทรวิโรจน 
- นายอดิศกัดิ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ 
- นายเทพชัย แซหยอง* 

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

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

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

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
150,000.- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
150,000.- 

รวม 2,600,000.-   2,600,000.- 2,400,000.-   2,400,000.- 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติแตงต้ังคุณเทพชัย หยอง เปน

กรรมการแทนนายนิสสัย เวชชาชีวะ มีผลต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
 **  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติแตงต้ังคุณเขมกร วชิรวราการ 

เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายโยธิน เนื่องจํานงค มีผลต้ังแต 18 ตุลาคม 2556  

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2557 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ใน
ป 2557 เปนปท่ี 2 หรือ  
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2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 (เคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท) หรือ 

3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 หรือ 
4.  นางสาวปทมวรรณ  วัฒนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832   

 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557โดยผูสอบบัญชีท้ัง 4 ทานไมมีความสัมพันธและไมมีสวนได
เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทยอย/ กิจการท่ีควบคุมรวมกัน/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
แตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯและมีผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีเปนท่ีนาพอใจ และบุคคลท้ัง 4 มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ   

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
รวม 10 บริษัท เปนเงิน 3,685,000.-บาท 

 (สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปท่ีผานมา)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณากลั่นกรอง
การเลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2557 แตงต้ังผูสอบบัญชี สําหรับป 2557 และกําหนดคาตอบแทนตามท่ีไดกลาวมาขางตน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ดวย 7) 
 
วาระที่ 8  พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีดังกลาวและ
การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษัทยอยของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2557 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 
2557 ไดมีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและไดมา
ซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถ่ี”) รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) กําหนดไว (“เงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต”) และการดําเนินการ
ใด ๆ ท่ีเกี่ยวของของบริษัทยอยสองแหงของบริษัทฯ ซึ่งไดเขารวมและเปนผูชนะในการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ซึ่งจัดโดย กสทช. เมื่อวันท่ี 26 และ 27 ธันวาคม 2556 ท่ีผานมา โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือของกสทช. 
ฉบับลงวันท่ี 10 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทยอยท้ังสองแหงไดรับเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2557 เพื่อรับรองวาเปนผูชนะในการ
ประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 2 รายการในราคาประมูลรวมท้ังส้ิน 3,538 ลานบาท ดังน้ี 

(ก) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (“BBB”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนโดย
ทางออมผานบริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด ในสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ในหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติจํานวน 1 ชองรายการ ในราคาประมูล 2,200 ลานบาท และ 
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(ข) บริษัท เอ็นบีซี เน็กซวิช่ัน จํากัด (“NNV”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ท่ี NBC ถือหุนในสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 โดยบริษัทฯ ถือหุนใน NBC ใน
สัดสวนประมาณรอยละ 71.30 (รวมกับ BBB เรียกวา “บริษัทยอย”) เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใน
หมวดหมูขาวสารและสาระจํานวน 1 ชองรายการ ในราคาประมูล 1,338 ลานบาท 

ท้ังน้ี เพื่อใหบริษัทยอยท้ังสองสามารถเขารับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และสามารถใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอลซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความคมชัดสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการรองรับการ
เติบโตและขยายศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

ในการน้ี เพ่ือเปนการปฎิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต บริษัทยอยแตละบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาใช
บริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับ
กองทัพบก เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2557 โดยมีคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับ 2 ชองรายการในระยะเวลา
ประมาณ 15 ป (ต้ังแตป 2557 ถึงป 2571) รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ินประมาณ 1,633.12 ลานบาท และ ตอมาเม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2557 บริษัทยอยท้ังสองแหงไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่งวดท่ี 1 อันเปนสวนหนึ่งของ
ราคาประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีแกกสทช. แลวจํานวน 593.80 ลานบาท (ซึ่งรวมเงินประกันการประมูลจํานวน
ประมาณ 60ลานบาทท่ีบริษัทยอยท้ังสองไดชําระใหแกกสทช. ต้ังแตเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ท่ีผานมาแลว) โดยบริษัทยอย
คาดวาจะตองลงทุนเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี สตูดิโอ และจัดซ้ืออุปกรณท่ีเก่ียวของสําหรับการผลิตรายการตาง ๆ ให
สามารถประกอบกิจการและใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพอีกประมาณ 350 ลานบาท 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาขนาดของรายการท้ังสองรายการของบริษัทยอยแตละแหงขางตนตามหลักเกณฑตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ  เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ”) การเขาทํารายการของบริษัทยอยท้ังสองแหงดังกลาวซ่ึงมีมูลคารวมท้ังส้ินประมาณ 5,521.12 ลาน
บาท (เม่ือคํานวณจากมูลคารวมของราคาประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี คาธรรมเนียมการใชบริการโครงขาย และ
งบประมาณการปรับปรุงสถานที่และการจัดซื้ออุปกรณที่เก่ียวของ) คิดเปนขนาดของรายการสูงสุดเม่ือคํานวณรายการตาม
เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 เทากับรอย
ละ 101.89 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ (ซึ่งมีมูลคาประมาณ 5,418.84 ลานบาท) และเม่ือรวมขนาดของรายการ
ดังกลาวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยรายการอื่นท่ีเกิดข้ึนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา อันไดแก การจัดต้ังบริษัทรวมทุนระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุป จํากัดในประเทศพมา ซึ่งไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
7/2556 ซึ่งไดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 อันเปนรายการไดมาซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดเม่ือคํานวณตามเกณฑมูลคา
รวมของส่ิงตอบแทนเทากับรอยละ 0.36 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 ขนาดของการ
ไดมาซ่ึงสินทรัพยจะเทากับรอยละ 102.25 อันถือเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยประเภทท่ี 4 กลาวคือ เขาขายเปนรายการจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยออม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมี
นัยสําคัญ  

อยางไรก็ดี เนื่องจากรายการการไดมาซ่ึงสินทรัพยในครั้งน้ีมีลักษณะครบถวนตามหลักเกณฑท่ีไดรับการ
ยกเวนการย่ืนคําขอใหรับหลักทรัพยใหม กลาวคือ 
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(ก) ธุรกิจทีวีดิจิตอลท่ีบริษัทฯ ไดมามีลักษณะของธุรกิจท่ีคลายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ในปจจุบัน 

(ข) บริษัทฯ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการหรือประเภทธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมตลอดถึงอํานาจควบคุมกิจการ 

(ค) บริษัทฯ ไมมีการเพ่ิมทุนหรือออกหลักทรัพยใหมท่ีจะมีผลกระทบตอการถือหุนของผูถือหุน 
หรือสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และ 

(ง) ภายหลังการไดมาในครั้งน้ี กลุมบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
ดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาใหสัตยาบันการเขาทํารายการของบริษัทยอยท้ังสองแหงดังกลาว  
โดยท่ีประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และไมตองยื่นคําขอพิจารณาใหรับ
หลักทรัพยใหม ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเรื่องการไดมาซ่ึงสินทรัพยตามท่ีปรากฏใน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 8 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี นอกจากน้ี การเขาทํารายการดังกลาวไมถือเปนรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 แตอยางใด 

ในการน้ี เพื่อใหเปนไปตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญ และ
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัดเพ่ือทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการจัดทํารายงานความเห็นตอการเขาทํารายการขางตนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการและ 
ผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดของรายงานดังกลาวตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีสงมาดวย 9 ท่ีไดจัดสงใหผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี 

นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการของบริษัทยอยท้ังสอง
แหงในครั้งน้ีสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและบรรลุผลสําเร็จ ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เปนผูกําหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการของบริษัทยอยท้ังสองแหงในครั้งน้ี ตลอดจนการเจรจา ตก
ลง และ/หรือ ติดตอกับหนวยงานหรือบุคคลใด ๆ รวมท้ังลงนามในสัญญาและเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการขอ
อนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา การเขาทํารายการของบริษัทยอย
ท้ังสองแหงขางตนจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน เนื่องจากนาจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ขยายขีด
ความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายไดและการเติบโตอยางตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ ตอไป 
ในอนาคต ดังน้ัน จึงเห็นสมควรอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2557 พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอน
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รับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของของบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยแยกการพิจารณาให
สัตยาบันการเขาทํารายการของบริษัทยอยแตละแหงเปนสองวาระยอย ดังน้ี 

8.1 การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ในหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ 
รวมตลอดถึงการการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ของ BBB 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณา
อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํา
รายการของ BBBในครั้งน้ี รวมตลอดถึงการดําเนินการตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาขางตนดวย 

 8.2 การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ รวมตลอดถึง
การการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของของ NNV 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณา
อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํา
รายการของ NNV ในครั้งน้ี รวมตลอดถึงการดําเนินการตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาขางตนดวย 

การลงมติ : ในวาระท่ี 8.1 และ วาระท่ี 8.2 นี้ตองไดรับการอนุมัติในแตละวาระดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมี
สวนไดเสีย อยางไรก็ดี ไมมีผูถือหุนของบริษัทฯ รายใดท่ีเปนผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท้ัง
สองวาระยอยขางตน  

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 4 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันเกี่ยวเนื่องกับผูปฏิบัติหนาท่ี
เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมคือ ตลาดหลักทรัพยฯ เปนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ในปจจุบัน บริษัทฯ จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 4 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใช
ขอความใหมตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอความเดิม 
“ขอ 4. บริษัทจะออกใบหุนมอบใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือนนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน

บริษัทหรือนับแตวันท่ีไดรับชําระเงินคาหุนครบ ในกรณีบริษัทจําหนายหุนท่ีเหลือหรือออกจําหนายหุนท่ีออกใหมภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัท  ใบหุนของบริษัทตองมีลายมือช่ือกรรมการลงหรือพิมพไวอยางนอยหนึ่งคน แตกรรมการอาจ
มอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือช่ือแทนก็ได หาก
บริษัทมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุน
ของบริษัทใหเปนไปตามนายทะเบียนหุนกําหนด” 

ขอความใหม 
“ขอ 4. บริษัทจะออกใบหุนมอบใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือนนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน

บริษัทหรือนับแตวันท่ีไดรับชําระเงินคาหุนครบ ในกรณีบริษัทจําหนายหุนท่ีเหลือหรือออกจําหนายหุนท่ีออกใหมภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัท  ใบหุนของบริษัทตองมีลายมือช่ือกรรมการลงหรือพิมพไวอยางนอยหนึ่งคน แตกรรมการอาจ
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มอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือช่ือแทนก็ได หาก
บริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานทะเบียนหุนของบริษัทใหเปนไปตามนายทะเบียนหุนกําหนด” 

นอกจากน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการจดทะเบียนแกไขขอบังคับของบริษัทฯ 
สามารถดําเนินการไดโดยสะดวก คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
พิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจ
ในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับจดทะเบียนแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขางตนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย ใหเปนไปตามท่ีท่ีประชมุสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 4 เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันอันเกี่ยวเนื่องกับผูปฏิบัติหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมท้ังเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ดังท่ีกลาวมาขางตนดวย 

การลงมติ : วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ(ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน 
ผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอก
ขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ กอน
เริ่มการประชุม 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
โดยคําส่ังประธานกรรมการ 

 
     
 

นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
กรรมการผูอํานวยการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 1  
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2556 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม  
 

ประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ซ.สุขุมวิท 31 
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
 
เร่ิมการประชุม 

นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม และไดมอบหมายให
นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอํานวยการ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) กลาวช้ีแจงใหท่ีประชุม
รับทราบข้ันตอนการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุน และดําเนินการประชุมในครั้งน้ี  

โดยขอแนะนํากรรมการบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมท่ีเขารวมการประชุมตอท่ีประชุมดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม 
1. นายสุทธิชัย แซหยุน  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายเสริมสิน สมะลาภา  รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายปกรณ บริมาสพร  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายโยธิน เนื่องจํานงค  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนิวัตน แจงอริยวงศ  กรรมการอิสระ 
7.   นายอดิศักดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 
8.   นายพนา จันทรวิโรจน  กรรมการ 
9. นางสาวดวงกมล  โชตะนา         กรรมการ และกรรมการผูอํานวยการ 
รวมมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 9 คน  
กรรมการบริษัทฯ ที่ไมเขารวมประชุม 
-ไมมี- 
ผูบริหารของบริษัทและบริษัทในกลุมที่เขารวมประชุม 
1.  นายเทพชัย แซหยอง                    บรรณาธิการเครือเนช่ัน 
2.   นายตอบุญ พวงมหา                     กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกจิดานดิจิตอล 
3.  นายวิทูร พึงประเสริฐ                  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 
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4.  นางเบญจวรรณ เผาจินดามุข ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
5.  นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร       ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ ฝายโฆษณา 
6. นายศิวะพร ชมสุวรรณ                กรรมการผูอํานวยการ บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท  
 สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนท 
7.  นายธงชัย บุญศฤงคารนนท        กรรมการผูอํานวยการบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สายธุรกิจโรงพิมพ 
8.  นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน  กรรมการอํานวยการฝายปฎิบัติการ บมจ. บริษัท เนช่ันบรอดแคสต้ิงคอรปอเรช่ัน  
9. นายสุพจน เพียรศิริ                   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี 
10. นางสาวมัธยา โอสถานนท ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงนิและเลขานุการบริษัทฯ 

 
บริษัทไดกลาวแนะนําผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนใน

วาระตาง ๆ ดังน้ี 
 
ผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
1.  นายวิเชียร  ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378  
 
ที่ปรึกษาทางการเงิน  
1. คุณจิรยง อนมุานราชธน   บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. คุณชวลรรคศิวยาธร  บริษัท ธนาธิปแอนดพารทเนอรส จํากัด 
2. คุณเภา มรรคเจริญวุฒิ  บริษัท เภาแอนดแอสโซซิเอทสลอวออฟฟช จํากัด 
 

กอนเริ่มการประชุมตามกําหนดวาระ บริษัทฯ ขอแถลงตอท่ีประชุมเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ  เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน อยางเปนธรรมและเทาเทียมกันนั้น บริษัทไดกําหนดเงื่อนไข 
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนไว เปนลายลักษณอักษร และ
ไดจัดสงใหผูถอืหุนพรอมสําเนาขอบังคับหมวดท่ี 6 เรือ่งการประชุมผูถือหุน แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว ในการจัด
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดเตรียมช้ีแจงแนวปฏิบัติตอท่ีประชุมกอนการประชุมโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

1. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการลวงหนา  3 เดือน กอนวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่งผูถอืหุน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด www.nationgroup.com และนําสงรายละเอียดไดทางไปรษณียถึงประธาน
คณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 
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ปรากฏวา  ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเพ่ิมวาระ
การประชุม 

2.  บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ผานทางเวบไซด 
www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ต้ังแตวันท่ี 22 มนีาคม 2556 ถงึวันท่ี 12 เมษายน  2556  เพ่ือให
คณะกรรมการและฝายบริหารไดรวบรวมเตรยีมช้ีแจงในวันประชุมผูถือหุน  

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอคําถามลวงหนาเขามาแตอยางใด   
 3. บริษัทฯเปดโอกาสผูถอืหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ
ฉันทะแทนผูถือหุนได  ในปนี้กรรมการอสิระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวม
ประชุมได คือ นายปกรณ  บริมาสพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ไดแนบไปกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว  

4.  ระเบียบวิธกีารลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนของบรษัิทในครั้งน้ี ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 
หมวดท่ี 4 “การประชุมผูถือหุน”   ขอ 35 และ 36 ซึ่งไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว  

ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท วา
ดวยการประชุมและใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  เวนแตท่ีประชุมจะมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่นการวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุน
เปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอน้ัน  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ   ในการออกเสียงลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด” 
 สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใด
คัดคานหรือเห็นเปนอยางอื่นก็ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองตามท่ีประธานฯเสนอ  แตถาวาระใดมี  ผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ก็ขอใหยกมือข้ึน ผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียง จะใชวิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกใหทานผูถือหุนตอนลงทะเบียนกอนเขาหองประชุม โดยการทํา
เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนใหตรงตามวาระพรอมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนดวยทุกครั้ง แลวจะมีเจาหนาท่ีไป
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนตอไป ท้ังน้ีใหหมายรวมถึงผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมดวย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศใหทานผูถือหุนทราบในแตละวาระ โดยผูถอืหุนมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู คือ หนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง   

วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  
จะใหท่ีประชุมผูถือหุนใชวิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพือ่
ความโปรงใสและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดมอบบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ี จะนับเปนสวนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นดวย และเมือ่
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาการออกเสียงลงมติวาระน้ันเปนอันสิ้นสุด  
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หลังจากน้ันไดแถลงตอท่ีประชุมใหทราบวาจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 
1,647,740,300 หุน มีผูถือหุนมาเขารวมประชุม ดังน้ี  
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 124 ราย นับจํานวนหุนได 482,844,030 หุน คิดเปนรอยละ 29.30 ของหุนท้ังหมด  
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 188 ราย นับจํานวนหุนได 409,687,050 หุน คิดเปนรอยละ 24.87 ของหุนท้ังหมด  
รวมผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 312 ราย นับจํานวนหุนได 892,531,080 หุน คิดเปนรอยละ 54.17 ของหุนท้ังหมด  
ซึ่งครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงขอดําเนินการตามวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา   เลขานุการบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุม
ผูถือหุน จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  ดัง
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุน 
 ไมมีผูถือหุนแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอํานวยการจึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ เพื่อพจิารณาออก
เสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 26 
เมษายน 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 892,531, 080 เสียง คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ     0  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ     0  

กรรมการผูอํานวยการ  แจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมรวมเปน 316 ราย นับจํานวนหุนได 
892,771,950 หุน คิดเปนรอยละ 54.18 ของหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับ
ป 2555 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา   บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2555 ท่ี
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานพรอมหนงัสือเชิญประชุม อยางไรก็ตาม ขอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 ใหผู
ถือหุนรับทราบดังน้ี 
 ตามงบการเงินรวมของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 3,102 ลานบาท เพิ่มข้ึน 304 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 11% ตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนจาก 2,693 ลานบาท เปน 2,911 ลานบาทเพ่ิมข้ึน217 ลานบาท หรือเพิม่ข้ึน 8% สงผลให
กําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 87 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 83% จาก 104 ลานบาท เปน 191 ลานบาท 
 สําหรับฐานะการเงินโดยรวมสวนของผูถอืหุนเพิ่มข้ึน 17% จาก 1,301ลานบาท เปน 1,525 ลานบาท  หนี้สินเพิ่มข้ึน 
3%  จาก 2,452 ลานบาท เปน 2,515 ลานบาท และสินทรัพย เพิ่มข้ึน 8% จาก 3,753 ลานบาท เปน 4,040 ลานบาท 
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กรรมการผูอํานวยการ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอํานวยการจึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลง

มติเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบรษัิทสําหรับป 2555 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการ
ของบริษัทสําหรับป 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 892,771,950 เสียง คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ     0  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ     0   
   

วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา   บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง 
ครบถวน และเพียงพอตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2555 ท่ีบริษัทฯ ได
จัดสงใหแกทานพรอมหนงัสือเชิญประชุม 

กรรมการผูอํานวยการ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอํานวยการ จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ เพ่ือ

พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 3. เรื่องพิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555ดวยคะแนนเสียง

เปนเอกฉันทของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดวย  จํานวน 892,771,950 เสียง คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0  
 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  ตามขอบังคับขอท่ี 42 กําหนดไววา บริษัทฯ หามจายเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร และบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ท้ังน้ี 
ข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อยางไรก็ดี อยางไรก็ดี แมผลการดําเนินงานในป 
2555 บรษัิทฯ จะมีกําไรสุทธิ 104.65 ลานบาท และมีกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 97.44 ลานบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ แตเนื่องจากในป 2556 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะประมูลดิจิตอลทีวี ซึ่งเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม
ของบริษัทฯ และตองการเก็บเงินสดไวเปนเงนิทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท
ฯ จึงเห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถสํารองเงนิสดไวสําหรับแผนการลงทุนในการประมูลชองดิจิตอลทีว ี และเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
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กรรมการผูอํานวยการ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น 
คุณสุดารัตน ดิลกโกมล (ผูถอืหุน) ไดสอบถามถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจัดเตรียมเพื่อประมูลทีวีดิจิตอล 
กรรมการอํานวยการแจงวางบประมาณและคาใชจายของโครงการทีวีดิจิตอลสวนใหญเปนคาประมูลซึ่งอยูระหวาง

การกําหนดของคณะกรรมการ กสทช. และ เงินลงทุนสวนเพิ่ม และคาใชจายโครงขาย คาดวารวมประมาณ 1,500 ลานบาท 
–2,500 ลานบาท  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอํานวยการ จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ เพ่ือ
พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 892,140,950 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9293  
ไมเห็นดวย จํานวน         631,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0707  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  

 
กรรมการผูอํานวยการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมรวมเปน 318 ราย  

นับจํานวนหุนได 894,871,950 หุน คิดเปนรอยละ 54.31ของหุนท้ังหมด 
 

วาระที่ 5.  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากตนเองเปนกรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระท่ี 5 ท่ีตองออกตาม
วาระและถูกเสนอช่ือใหกลับมาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง จงึขอมอบใหคุณปกรณ บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เปนผูดําเนินการวาระน้ีแทน 
 คุณปกรณ บริมาสพร ในฐานะผูดําเนินการแทนในวาระน้ี แถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 15 
กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยในป 2556 มี
กรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 4 คน ดังน้ี 
 1) คุณสุทธิชัย แซหยุน                        ประธานกรรมการ  
 2) คุณเสริมสิน สมะลาภา                   รองประธานกรรมการ  
 3) คุณดวงกมล โชตะนา                     กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ  
 4) คุณคริสตินดีไบยเอสเบรนเดิล     กรรมการ 
 อยางไรก็ดี เนือ่งจากคุณคริสตินดีไบยเอสเบรนเดิล ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จึงคงเหลือ
กรรมการท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงจํานวน 3 ทาน คือคุณสุทธิชัย แซหยุน คุณเสริมสิน 
สมะลาภา และคุณดวงกมล โชตะนา 
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 นอกจากน้ี ต้ังแตวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556 ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือ
หุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมี
ประสบการณ ความเช่ียวชาญ และท่ีผานมา ไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและเปนไปตาม
กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันสรางคุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทาน 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหทาน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือ
หุนใหแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงท้ังน้ี เนื่องจากกรรมการท้ังสามทาน ท่ี
ออกตามวาระในครั้งน้ี เปนกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ เมื่อท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 มีมติแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาวใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง กรรมการดังกลาว
จะคงเปนกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามเดิมตอไป โดยกรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 
 คุณปกรณ บริมาสพร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณปกรณ บริมาสพร จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติเพ่ือ
พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี5.เรื่องพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวนี้กลับเขามาดํารงตําแหนง
อีกวาระหน่ึง 
 ท้ังน้ีเพื่อความโปรงใสและเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอใหท่ีประชุมผูถือหุนทุกทาน กรอก
บัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากทานผูถือหุน เพือ่นํามาประมวลผล
ตอไป สําหรับการแจงผลการลงคะแนนจะแจงใหกับผูถือหุนทราบหลังจากขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล
ตามรายช่ือกรรมการท่ีเสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งครบทุกทานแลว  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนมุัติเลือกต้ังกรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบรษัิทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง 
โดยใหกรรมการดังกลาวเปนกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามเดิมตอไป โดยกรรมการสองในสามคนน้ีลง
ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในแตละราย ดังน้ี 
5.1)  มีมติแตงต้ัง นายสุทธิชัย  แซหยุน  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ/ประธานกรรมการ 

เห็นดวย  จํานวน 894,869,950 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  
งดออกเสยีง จํานวน            2,000     เสียง คิดเปนรอยละ   0.0002  

 
5.2)  มีมติแตงต้ัง นายเสริมสิน สมะลาภา  กลับเขาดํารงตําแหนง  กรรมการ/รองประธานกรรมการ 

เห็นดวย  จํานวน 890,590,150 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5215  
ไมเห็นดวย จํานวน     4,269,800 เสียง คิดเปนรอยละ   0.4771  
งดออกเสยีง จํานวน          12,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0013 
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5.3)  มีมติแตงต้ังนางสาวดวงกมล โชตะนา     กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการ 
เห็นดวย  จํานวน 894,869,950 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  
งดออกเสยีง จํานวน           2,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0002 

 
กรรมการผูอํานวยการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมเปน 321 ราย  

นับจํานวนหุนได 894,886,450หุน คิดเปนรอยละ 54.31 ของหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2556 

กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทํา 
หนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ี
ใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทน 
กรรมการป 2556 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 
 ท้ังน้ี คาตอบแทนกรรมการป 2556 รวมจํานวน 2,800,000 บาท เปนอัตราเดียวกับป 2555 โดยคาตอบแทนสําหรับ 
ตําแหนงประธานกรรมการบรษัิทฯ จะเปนอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนสําหรับกรรมการ
ท่ีเปนผูบริหารจะเปนอัตราเดียวกันกับกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร ซึ่งมีกาํหนดจายเปนรายไตรมาส 
 ตําแหนง คาตอบแทน 

จํานวนเงิน(บาท/คน/ป) 
ประธานกรรมการ      400,000 
กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 
กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  300,000 
กรรมการอิสระ      200,000 
กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร     200,000 
กรรมการท่ีเปนผูบริหารทานละ    200,000 

 กรรมการผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 คุณณัฐภัคว สกุโณดม ผูถือหุน ไดสอบถามถึงคาตอบแทนของกรรมการป 2556 ทําไมยังคงเทากับ 2.8 ลานบาท 
เนื่องจากวาระท่ี 5 มีกรรมการลาออก 1 ทาน 
 กรรมการผูอํานวยการ ไดแจงใหทราบวาอัตราคาตอบแทนดังกลาวไดรวมกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือ
หุนจะพิจารณาแตงต้ังทดแทนกรรมการท่ีลาออกดวย 
 คุณณัฐภัคว สกุโณดม ผูถือหุน  ไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังกรรมการท่ีลาออกจะตองผานการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผุถือหุนหรือไม 
 คุณปกรณ บริมาสพร ประธานกรมการตรวจสอบ ไดแจงใหผูถือหุนทราบวากรณีคุณคริสตินดีไบยเอสเบรนเดิลเปน
กรรมการท่ีครบวาระในปนี้และไดขอลาออกจากการเปนกรรมการดังน้ันหากมีการแตงต้ังกรรมการแทนจะตองเสนอใหท่ี
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ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในครั้งตอไป  สวนกรรมการอีกทานท่ีลาออกแลวเชนกันคือ คุณนิสสัย เวชชาชีวะ ซึ่งยังมี
วาระการดํารงตําแหนง คงเหลืออยู ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทสามารถแตงต้ังกรรมการแทนได โดยกรรมการท่ีไดรบัการ
แตงต้ังทดแทนดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีคงเหลืออยูของกรรมการท่ีลาออก(คุณนิสสัย เวชชาชีวะ) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลง
มติ เพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2556  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ตามท่ีกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท ซึ่งไมนอยกวา 2 สองใน 3 สามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 894,886,450 เสียง คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ     0  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

กรรมการผูอํานวยการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมรวมเปน 324 ราย  
นับจํานวนหุนได 894,921,451 หุน คิดเปนรอยละ 54.31 ของหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2556 
 กรรมการผูอํานวยการแถลงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 
1. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในป 2556 เปนปท่ี 1 

และ/หรือ  
2. นายวเิชียร ธรรมตระกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรือ  
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรือ 
4.  นางสาวปทมวรรณ  วัฒนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 4 ทาน ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูมีสวนเกีย่วของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงนิของบริษัทฯ และบุคคลท้ัง 4 มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ อกีท้ัง ท่ีผานมามีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ 
 สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็น 
ควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม รวม 11 
บริษัท เปนเงิน 3,725,000 บาท 
 กรรมการผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ เพือ่พจิารณา
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2556 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังนายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นาย
วิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 และ/หรือ นายวรีะชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
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และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม รวม 11 
บริษัท เปนจํานวนเงิน 3,725,000.- บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 894,921,451 เสียง คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ    0  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ    0  

 
 กรรมการผูอํานวยการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมรวมเปน 330 ราย  

นับจํานวนหุนได 895,288,041หุน คิดเปนรอยละ 54.33 ของหุนท้ังหมด 
 
 กรรมการผูอํานวยการ แจงวาวาระท่ี 8 ถึงวาระท่ี 12 เปนวาระท่ีเกี่ยวของกับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนพรอม
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 
2 ใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และหรือบริษัทยอย , พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท 
และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน , พิจารณาอนุมติั
การออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกนิ 1,500 ลานบาท เพื่อระดุมทุนสําหรับรองรบัการขยายกิจการของบริษัทและ
บริษัทยอย อันไดแก บริษท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดู
เทนเมนท จํากัด (มหาชน)  จึงขอเชิญคุณสุทธิชัย ประธานกรรมการ กลาวถงึความสําคัญของการระดมทุนในครั้งน้ี 
 คุณสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ แจงวัตถุประสงคของการออกหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมกับใบสําคัญแสดง
สิทธิใหกับผูถือหุนเดิม วา เพ่ือเปนการสรางความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัท และเตรียมพรอมเพือ่การขยายกิจการ 
ไดแก โครงการทีวีดิจิตอล สวนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหพนักงานและการออกหุนกู เพ่ือ
เปนการเตรียมเงินสํารองเพือ่ประมูลทีวีดิจิตอล เชนกัน สําหรับรายละเอียดการออกหุนเพิม่ทุนดังกลาว ขอมอบใหคุณจิรยง 
อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน เปนผูใหรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละวาระ  
  
วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 จํานวนไมเกนิ 
1,647,740,300 หนวย เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
 คุณจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงตอท่ีประชุมวาเพื่อเปนการระดมทุนสําหรับใชในการจองซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยของบริษัทฯ อันไดแกบริษัท เนช่ันบรอดแคสต้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) 
และบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“NINE”) รวมท้ังเปนเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจติอล 
ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดมิของบริษัทฯ และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบรษัิทฯ 
อีกท้ังเพ่ือนําเงนิท่ีไดมาใชชําระหน้ีตอเจาหนี้ของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้ง
ท่ี 3”) จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หนวย แกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุน
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เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิด
มูลคาและมีราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ดังกลาว 1 บาทตอหุน ดังรายละเอียดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสง
ใหแกทานผูถือหุน พรอมหนงัสือเชิญประชุม   

นอกจากน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และบรรลุผลสําเรจ็ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดหรอืเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ตามท่ีจําเปน
และสมควรภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของและดําเนินการตางๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการดําเนนิการขออนุญาตตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 และหุนสามัญท่ีออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 3 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 กรรมการผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ พจิารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 8 เรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 3”) จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หนวย แกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบรษัิทฯ 
หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําการดังท่ีกลาวมาขางตนดวย 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯกลาวมาขางตนดวยคะแนนเสียงเปนเอก
ฉันทซึ่งไมนอยกวา 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 895,288,041 เสียง คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ    0  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ    0   

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2จํานวนไมเกิน 
82,387,015 หนวย แกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
 คุณจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงตอท่ีประชุมวา เพื่อเปนการใหรางวัลและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูบรหิาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตลอดจนเปนแรงจูงใจเพ่ือให
กรรมการ ผูบรหิาร และ/หรือ พนักงานดังกลาว มีความต้ังใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอยในระยะยาว รวมท้ังเพ่ือเปนการระดมทุนสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบรษัิท
ฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ แกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-
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กรรมการท่ีไดรั

รรมการท่ีไดรั
จะไมมีพนักง
หมดในครั้งนี้ 
นี้ตองผานมติอ
สยีงลงคะแนน 
สียงคัดคาน  
การผูอํานวยก

หุน ไดเสนอแ
งานเปนโครงก
กรท่ีมีคุณภาพ

นไมเกิน 82,3
บาทตอหุน ดงั
ารดําเนินการใ

จึงเห็นสมค
ดรับมอบหมา
นๆ ท่ีจําเปนแ
ฎหมายท่ีเกี่ยว
ะการนําหุนสา
ยฯ 

รับการจัดสรรใ

รับการจัดสรรท
งานรายใดไดรั

อนุมัติดวยคะแ
 และไมมีผูถอื

การ เปดโอกาส

แนะวาโครงกา
การท่ีดี แตเส
พใหอยูกับองค

87,015 หนวย
งรายละเอียดท่ี
นรายละเอียดที
ควรเสนอใหท่ีป
ยจากคณะกรร
และเก่ียวเนื่องก
ของและดําเนิ
ามัญท่ีออกเนื่อ

ใบสําคัญแสดง

ท้ัง 5 ทาน จะไ
ับการจัดสรรใ

แนนเสียงไมนอ
อหุนซึ่งถือหุน

สใหผูถือหุนซกั

รอนุมัติการออ
นอใหพิจารณ
กรตอไป  

ย โดยไมคิดมู
บริษัทฯ ไดจัด
ท่ีเกี่ยวของสาม
ประชุมสามัญ
รมการบริษัทฯ
กับการออกแล
นการตางๆ 
องจากการใชสิ

งสิทธิ-ESOP ค

ไมมีสิทธิออกเส
ใบสําคัญแสดง

อยกวา 3 ใน 
รวมกนัเกินกว

กถามแสดงคว

อกและเสนอข
าจัดสรรใหพิธี

มลูคาและมีราค
ดสงใหแกทาน
มารถดําเนินกา
ผูถือหุนพิจารณ
 เปนผูพิจา
ละเสนอขายใบ
ซึ่งรวมถึงแตไ

สทิธิตามใบสําค

ครั้งท่ี 2 มีดังนี้

สียงลงคะแนน
งสิทธิมากกวา 

4 ของจํานวน
วารอยละ 10 

วามคิดเห็น  

ายใบสําคัญแส
ธกีรท่ีสรางช่ือ

คาใชสิทธิซื้อห
นผูถือหุน พรอ
ารไดโดยสะดว
ณาอนุมัติการม
ารณากําหนดห
บสําคัญแสดงสิ
ไมจํากัดเพียงก
คัญแสดงสิทธิ

นี ้

นในวาระนี้  
 5% ของใบ

เสียงท้ังหมดข
ของจํานวนเสี

สดงสิทธิใหแก
เสียงแกบริษัท

หุนตามใบสําคั
มหนังสอืเชิญ
วก และบ
มอบหมายใหค
หรอืเปลี่ยนแป
สทิธิ-ESOP ค
การดําเนนิการ
ิ-ESOP ครั้ง

สําคัญแสดงสิ

ของผูถือหุนท่ีม
สยีงท้ังหมดขอ

กกรรมการ ผู
ทใหเหมาะสม 
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คัญแสดงสิทธิ-
ประชุม 
บรรลุผลสําเรจ็
คณะกรรมการ
ลงหลักเกณฑ
รั้งท่ี 2 ตามท่ี
ขออนุญาตตอ
ท่ี 2 เขาจด

สทิธิท่ีออกและ

มาประชุมและ
องผูถือหุนท่ีมา

บริหาร และ/
 เพื่อเปนการ
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 คุณสุทธิชัย  แซหยุน ประธานกรรมการ ขอบคุณผูถือหุนท่ีเสนอแนะ และแจงวาคณะกรรมการบริษัทจะรับไป
พิจารณาดําเนินการจัดสรรอยางเหมาะสม ท้ังสวนของ NMG และของบริษัทยอยท่ีไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลวเมื่อ
วันท่ี 23-24 เมษายน 2556 ท่ีผานมา  

 

 ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ พิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 จํานวนไมเกนิ 82,387,015 หนวย รวมถงึการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ กระทําการดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวย 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯกลาวมาขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไมมีผูถือหุนซึง่ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีมาประชุมออกเสียงคัดคาน ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 530,189,101 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1677 
ไมเห็นดวย จํานวน     4,449,800 เสียง คิดเปนรอยละ   0.8323  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
3,377,867,615 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 คุณจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงตอท่ีประชุมวา เพื่อเปนการรองรับการออกและเสนอขายและ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 และใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 ในวาระท่ี 8 และ 9 ขางตน และเพื่อ
ระดมทุนสําหรับใชในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยอยของบริษัทฯ อันไดแก NBC และ NINE รวมท้ังเพ่ือเปน
เงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจการศึกษา ธุรกจิท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดมิของบริษัทฯ และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ อีกท้ังเพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชชําระหน้ีตอเจาหน้ีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,377,867,615  หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท  

นอกจากน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทนดังน้ี 

“ ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,663,572,194.95 บาท (สองพันหกรอยหกสิบสามลานหาแสนเจด็หม่ืน 
สองพันหนึ่งรอยเกาสิบส่ีบาทเกาสิบหาสตางค) 

แบงออกเปน  5,025,607,915 หุน (หาพันยี่สิบหาลานหกแสนเจ็ดพันเการอยสบิหา 
     หุน) 

  มูลคาหุนละ   0.53 บาท (หาสิบสามสตางค) 
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โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ  5,025,607,915 หุน (หาพันยี่สิบหาลานหกแสนเจ็ดพันเการอยสบิหา

    หุน) 
  หุนบุริมสิทธิ    - - ” 

ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุน

ลงมติ พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
3,377,867,615  หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท และการแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียน 

ท้ังน้ีวาระน้ีตองผานมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯกลาวมาขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของเสียงท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 890,838,241 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5030  
ไมเห็นดวย จํานวน     4,449,800 เสียง คิดเปนรอยละ   0.4970  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
 คุณจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 10 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมลูคาท่ีตราไวหุนละ 
0.53 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

11.1 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท โดย
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดมิของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถอืหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (ก) เสนอขายในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท 

(ข) ผูถือหุนมีสทิธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไดตามสิทธิ ตํ่ากวาสิทธิ หรือเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราสวน
ท่ีกําหนดไวได โดยท่ีผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อตามสิทธิหรือตํ่ากวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรท้ังจํานวน และผูถือหุนเดิมท่ีจอง
ซื้อเกินกวาสิทธิของตนจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกนิกวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนสามัญท่ีไมไดรับการจองซ้ือเหลอืจาก
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดมิท่ีไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทาน้ัน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ี
เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดมิท่ีประสงคจะซ้ือหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับ
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หุนท่ีไดรับการจัดสรร และในกรณีท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือมีจํานวนนอยกวาจํานวนท่ีมีผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกนิสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนท่ีจองซือ้เกินสิทธิแตละรายตามสัดสวนหุนสามัญเดิมท่ีถืออยู (Pro 
Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนกระท่ังไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร 

(ค) กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมสีิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ตามเงื่อนไขท่ีบริษัท
ฯกําหนดในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมีการแกไข) (“พรบ. หลักทรัพยฯ”) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2556 รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2556  

(ง) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขออนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนครัง้ตอไป 

(จ) ท้ังน้ีผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนและไดรับการจัดสรร จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ในอัตราสวน 
1 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ดังกลาว มีอัตราการ
ใชสิทธิ เทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุน และมีราคาการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 3 เทากับ 1 บาทตอหุน 

11.2 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาทเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ท่ีจะเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ ท่ี
ออกและเสนอขายครั้งน้ี 

11.3 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 82,387,015 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ0.53 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 

 

นอกจากน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และบรรลุผลสําเรจ็ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาการมอบหมายใหคณะกรรมการบรษัิทฯ 
หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร 
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการออกหุนสามัญเพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 และใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใต
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ  
 กรรมการผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามแสดงความคิดเห็น 
 

 ผูถือหุน ไดสอบถามถึงความม่ันในการประมูลทีวีดิจิตอล และหากประมูลไมได บริษัทมีแนวทางอยางไร 
 

 คุณสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ ไดตอบวาคอนขางมีความม่ันใจวานาจะประมูลได เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหาร ไดวิเคราะหผูท่ีคาดวาจะเขาประมูลมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชองขาว ท่ีตองมีทีมงานท่ีมีศักยภาพท่ีผาน
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การฝกฝนและมีความเช่ียวชาญเปนของตนเอง โดยไมไดจางคนขาวเปนรายวัน  และมีความจงรักภักดีตอองคกร ดงัน้ันจึง
มั่นใจวาบริษัทมีความพรอมอยางแนนอน 
  

 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลง
มติ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมลูคาท่ีตราไวหุนละ 
0.53 บาท โดยมีรายละเอียดเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน รวมถงึพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบรษัิทฯ 
หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําการดังท่ีไดกลาวมาขางตน 
 ท้ังน้ีวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯกลาวมาขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

เห็นดวย  จํานวน 891,018,241 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5231  
ไมเห็นดวย จํานวน     4,269,800 เสียง คิดเปนรอยละ   0.4769  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000,000 บาท 
 คุณจิรยงค อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงตอท่ีประชุมวา เพื่อเปนการระดมทุนเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังเพ่ือเปนการชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเปนการลด
ภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ประเภท หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรอืไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสทิธิ ซึ่งอาจมี
หรือไมมีประกนั และอาจมีหรอืไมมีผูแทนผูถอืหุนกู 

สกุลเงิน  เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลตางประเทศอื่นๆ 
จํานวนเงินรวม ไมเกิน 1,500,000,000 บาท หากเปนสกุลเงินตางประเทศใหใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันท่ีออกหุนกู (Issue 
ของหุนกูท้ังหมด Date) ในแตละคราว 
มูลคาท่ีตราไว หนวยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
อาย ุ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายพิจารณากําหนดอายุ

หรือไมกําหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและสภาวะตลาด 
วิธีการจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุน

รายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนโดยฉพาะเจาะจง โดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรอืหลายรุน และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกตางหากจากกันก็ได การออกเสนอ
ขายสามารถเสนอขายใหกับผูถือหุนกูเดิมซ่ึงตราสารน้ัน ๆ กําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรือถูกไถถอน
คืนกอนกําหนด ท้ังน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหนวยราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

การไถถอน ผูถือหุนกูอาจมีสิทธิหรือไมมสีิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมี 
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กอนครบอาย ุ สิทธิหรือไมมสีิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูท่ีจะ
ออกในแตละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวของ รวมถงึการขอ
อนุญาตจากหนวยงานราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกูท่ีไดออกภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติขางตน บริษัทฯ 
สามารถออกหุนกูทดแทนเพ่ิมเติมอีกไดตามจํานวนท่ีไดไถถอนหรอืชําระคืน 

วัตถุประสงค 1.เพ่ือชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเปนการลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
2.เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจ 

  

นอกจากน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และบรรลุผลสําเรจ็ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาการมอบหมายใหคณะกรรมการบรษัิทฯ 
หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา (ก) กําหนดรายละเอียดและเงือ่นไขอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู เชน การกําหนดช่ือ ลักษณะการขายหุนกู จํานวนหุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแต
ละคราว ประเภทของหุนกู หลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอนกําหนด อัตราดอกเบี้ย 
วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เปนตน (ข) แตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/
หรือ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือของผูออกหลักทรัพย และ/หรือ บุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายหุนกู และ (ค) เขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และใหมีอํานาจใน
การดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี รวมถงึการนําหุนกูดังกลาวไปจด
ทะเบียนกับตลาดรองตราสารหน้ี หรือตลาดรองแหงใด ๆ และการดําเนินการขออนุญาตกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 กรรมการผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามแสดงความคิดเห็น 
 ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอํานวยการ จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกนิ 1,500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ กระทําการดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวย 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มมีติอนุมัติตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กลาวมาขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี  

เห็นดวย  จํานวน 895,108,041 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9799  
ไมเห็นดวย จํานวน        180,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0201  
งดออกเสยีง จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  

 
วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
  กรรมการผูอํานวยการ แจงท่ีประชุมวาสําหรบัวาระนี้ เปนวาระท่ีเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอแนะความคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยไมมีการลงคะแนนเสียง  
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 คุณกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับ ทิศทางของบริษัทเม่ือเทียบกบั
อุตสาหกรรมโดยรวมท่ีคอนขางชะลอตัวใน 2-3 เดือนแรกของป 2556 และตามประมาณการรายไดของโครงการทีวีดิจิตอล 
วา ท่ีบริษัทเห็นโอกาสท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดประมาณการอยางไรบาง 

กรรมการผูอํานวยการ แจงวา คาดวารายไดของบริษัทนาจะดีกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากความเปน

ผูนําดานสื่อในสวนท่ีสําคัญๆประกอบกับความเปนส่ือมัลติมีเดียท่ีหลากหลายรวมกัน จะชวยใหบริษัทมีการเติบโตอยาง

ตอเน่ือง 

ผูถือหุน ไดสอบถามวา กลุมบริษัทคาดวาจะประมูลทีวีไดกี่ชอง 

คุณสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ  แจงวาสนใจจะประมูล 3 ชอง คือ ชองขาว ชองวาไรต้ีและชองเด็ก โดย

ชองท่ีเปนหลักสําคัญฯ ของกลุมบริษัท คือ ชองขาว 

 หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพ่ิมเติม  
  
 ประธานท่ีประชุมจึงกลาวขอบคุณทานผูถือหุน และกรรมการท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม และขอกลาวปดประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
  

ปดการประชุมเวลา  16.10 น. 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………… ประธานในท่ีประชุม             
       (นายสุทธิชัย  แซหยุน) 
 
 
 
      ลงช่ือ………………………………..……กรรมการผูอํานวยการ 
       (นางสาวดวงกมล  โชตะนา) 
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สิ่งที่สงมาดวย  3 
 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
1.  สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป) ท่ีถูกตองและเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของของ 
     บริษัทอยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    
     รวมท้ังพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา 
     แตงต้ัง  โยกยาย  เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ 
     ตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
4.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
5.  พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปญหา
ท่ีพบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ   รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ  1 ครั้ง  

6.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาวอยาง
ถูกตองครบถวน ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7.  จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท      
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 ความเห็นชอบหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 
 รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสอดสองดูแล   ฝายจัดการมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท   และ
ผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาท่ีตรวจสอบงบการเงินดังกลาว   คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
รวมกันวา ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     ตลอดจนขอมูลความรูเรื่องบัญชี  
การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน   และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทมากกวาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    ฉะน้ันบทบาทการสอดสองดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไดใหประกันเปนพิเศษในงบการเงินและ
ขอมูลการเงินท่ีบริษัทนําเสนอใหกับผูถือหุนและบุคคลอื่นๆ 
 
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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สิ่งที่สงมาดวย  4 

 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการ
สื่อเปนเรื่องสําคัญ บริษัท มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหา
กรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการ
พิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
คาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยจะเปนผูทําหนาท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ   จากนั้นประธานกรรมการเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตอ
ท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา 
 
 ในป 2557  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการได   โดยเสนอช่ือ
ผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา  3  เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน  คือ ต้ังแตวันท่ี  22 พฤศจิกายน 2556 
ถึงวันท่ี  31 มกราคม 2557   พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ   
ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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 สิ่งที่สงมาดวย  5 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปนอิสระ
จากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัท ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

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

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของตามมาตรา 
258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาดานอื่นใดท่ีไดรับ
ผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี  ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการ ท้ังในทางตรงหรือทางออมกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน หรือไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะท่ีเปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่ นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ   ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัท   ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนใดซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาท่ีและใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ ผูบริหารหรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือญาติ 
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7.   กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคล
ท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม    ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

8.  กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา 
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปน
นิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

9.  กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อ  
อาย ุ  
ท่ีอยู  
การศึกษา 
  
การอบรม 
สมาคมสงเสริ
 - หล
สถาบันวิทยา
 - หล
สมาคมบริษัท
 - หล
การอบรมป 2
 - กา
ประวัติการทํ
    253
  
     254
  
      254
  
     254
  
      255
  
ประเภทกรรม
 : กร
จํานวนหุนทีถื่
 : 58
 
 

: นายปก
: 67 ป 
: 7/195 ห
: - ปริญญ
 - ปริญญ
: 

ริมสถาบันกรร
ลักสูตรบทบาท
าการตลาดทุน 
ลักสูตรผูบรหิา
ทจดทะเบียนไ
ลักสูตร  Execu
2556  
ารเดินทางสูกา
างาน : 
6 - ปจจุบัน 

 
40 - ปจจุบัน 

 
2 - ปจจุบัน 

 
7 - ปจจุบัน 

 
3 - ปจจุบัน 

 
มการในปจจบัุ
รรมการอิสระแ
ถือครอง ณ. วั

87,708หุน (0.0

ประวัติของบุ

กรณ บริมาสพ

หมู 6 ตําบลบา
ญาโท สาขาวิศ
ญาตรี สาขาวิศ

รมการบริษัทไ
ทหนาท่ีและทั
 ตลาดหลักทรั
ารระดับสูง (ว
ทย ตลาดหลกั
utive Develop

รยกระดับการ
 
 กรร
 บมจ
 กรร
 บมจ
 ประ
 บรษิ
 ประ
 บมจ
 ประ
 บรษิ

บัน 
และประธานก
ันที่  27 ธันวาค

02%) 

บุคคลที่ไดรับก
แทนกรรมการ

พร              

านใหม อาํเภอ
ศวกรรมไฟฟา
วกรรมไฟฟา 

ไทย  
ักษะของการเป
ัพยแหงประเท
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pment Program
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รมการและประ
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รมการอิสระแล
จ. เนช่ัน มัลติมี
ะธานกรรมการ
ษัท แอล แอนด
ะธานกรรมการ
จ. พรพรหมเม็
ะธานกรรมการ
ษัท แอล แอนด

กรรมการตรวจ
คม 2556 

การเสนอชื่อให
รที่ครบกําหนด

                      

ปากเกร็ด จังห
า จุฬาลงกรณม
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ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย -ไมมี- 
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ  

เงินเดือนประจํา 

 
 

-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

อิสระ 
-ไมมี- 

      
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2556 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2556 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน 
16 ป 8 เดือน ไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันท่ี 

29 เมษายน 2540 
7/7 4/4 1/1 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
2 1.กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ 

   บริษัท ไลทต้ิง แอนด อิควิปเมนท จํากัด (มหาชน)  
2.ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

2 - - 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อ 
อาย ุ
การศึกษา 
 
การอบรมจาก
  
ประวัติการทํ
 252
  

 253
  
 253
  
 253
  
 254
  
 254
  
 254
  
 255
  
 
ประเภทกรรม
 : กร
จํานวนหุนทีถื่
 : 2,0
 
 
 

: นายนิวัฒน
: 71  ป 
: - ปริญญาดุ

- ประกาศนี
กสมาคมสงเส ิ

: Directo
างาน : 
8 - ปจจุบัน 

 

2 - ปจจุบัน 
 

3 - ปจจุบัน 
 

4 - ปจจุบัน 
 

0 - ปจจุบัน 
 

4 - ปจจุบัน 
 

6 - ปจจุบัน 
 

3 - ปจจุบัน 
 

มการในปจจบัุ
รรมการ  
ถือครอง ณ. วั
000,000   หุน 

ประวัติของบุ

น  แจงอริยวงศ

ดุษฎีบัณฑิตกิต
นยีบัตร โรงเรี
สริมสถาบันกรร
or Accreditatio

 
กรรมการผูจัด
บริษัท กรีนส
กรรมการ 
บริษัท เอเวอ
กรรมการ 
บริษัท เอเวอ
กรรมการ 
บริษัท เอเวอ
กรรมการ 
บมจ. เนช่ัน ม
ประธานกรร
บริษัท เอเวอ
กรรมการ 
บริษัท เอเวอ
กรรมการอิส
บริษัท อีเทอเ

บัน  

ันที่  27 ธันวาค
 (0.06%) 

บุคคลที่ไดรับก
แทนกรรมการ

ศ 

ตติมศักดิ์  สาข
ยนอัสสัมชัญพ
รมการบริษัทไ
on  Program  (

ดการ   
สยาม จํากัด 

 
รกรีน อินเตอร

 
รกรีน อินเตอร

 
รกรีน คอนเทน

 
มัลติมีเดีย กรุป
มการบริหาร 
รกรีน ชิปปง เ

 
รกรีน โลจิสติ
ระ  
เนิล เอนเนอย ี

คม 2556 

การเสนอชื่อให
รที่ครบกําหนด

าบริหารธุรกิจ
พาณิชย กรุงเท
ไทย 
(DAP รุน 36) 

  
  
  

รเนช่ันแนล โฮ
  

รเนช่ันแนล โฮ
  

นเนอร เทอรมิ
  

ป   
  

เอเยนซี่ (ไทยแ
  

คส (ประเทศไ
  

 จํากัด (มหาชน

หเขาดาํรงตําแห
ดออกตามวาระ

จ, มหาวิทยาลัย
ทพมหานคร   (

 

 

 

ฮเต็ล พรอพเพ

ฮลดิ้ง (ประเทศ

มนิลั (ประเทศไ

 

 

แลนด) จํากัด 

ไทย) จํากัด 

น)  

หนงกรรมการ 
ะ 

ยราชภัฏเชียงร
(ACC) 

พอรต้ี (กรุงเทพ

ศไทย) จํากัด 

ไทย) จํากัด 

  

  

  

สิง่
 

ราย  

พ) จํากัด 
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ลักษณะความสัมพันธ 
 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย -ไมมี- 
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัท
รวม / หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 

-ไมมี- 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

อิสระ 
-ไมมี- 

 
จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2556 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2556 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2556 คณะกรรมการ สามัญประจําปผูถือหุน 
16 ป 8 เดือน (ไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2540) 7/7 1/1 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
1 กรรมการอิสระ/ 

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) 
6 - - 

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
 
 
 

 
 
 
 



 

ชื่อ 
อาย ุ
การศึกษา 

สมาคมสงเสริ
 - หล

สมาคมบริษัท
 - สัม

ประวัติการทํ
 253
 253
 253
 253
 254
 254
  
 255
  
 255
  
 255
  

255
  

255
  
 
ประเภทกรรม
 : กร
จํานวนหุนทีถื่
 : 20

 : นายพน
 : 55  ป 
: ปริญญา

ริมสถาบันกรร
ลักสูตรบทบาท

ทจดทะเบียนไ
มมนาเชิงปฏิบั

างาน : 
1 - 2535 
6 - 2537 
7 - 2538 
8 - 2547 
0 - 2542 
8 - 2551 

 
1 - ปจจุบัน 

 
4 - ปจจุบัน 

 
5 - ปจจุบัน 

 
5 - ปจจุบัน 

 
5 - ปจจุบัน 

 

มการในปจจบัุ
รรมการ  
ถือครอง ณ. วั

0,249,000 หุน 

ประวัติของบุ

นา จันทรวิโรจ

าโท : Tufts Uni

รมการบริษัทไ
ทหนาท่ีและทั

ทย ตลาดหลกั
ัติการ เรื่อง กา

 
นักขาวอาวุโส
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ
ผูชวยบรรณา
กรรมการอําน
บมจ. เนช่ัน ม
กรรมการผูอาํ
บริษัท เนช่ัน 
กรรมการ 
บมจ. เนช่ัน อิ
กรรมการ 
บมจ. เนช่ัน ม
กรรมการ 
บริษัท เนช่ัน 
กรรมการ 
บริษัท โยมิอู ิ

บัน  

ันที่  27 ธันวาค
 (0.61%) 

บุคคลที่ไดรับก
แทนกรรมการ

จน 

iversity, USA 

ไทย 
ักษะของการเป

กทรัพยแหงปร
ารบริหารความ

ส - หนังสือพิม
ขาวเศรษฐกิจ 
บริหาร 
 - หนังสือพิมพ
าธกิารอํานวยก
นวยการ สายธุ
มัลติมีเดีย กรุป
านวยการ   
 นิวส เน็ตเวิรค

 
อนิเตอรเนช่ันแ

 
มัลติมีเดีย กรุป

 
 เอ็กมอนท เอ็

 
ร-ิเนช่ัน อินฟอ

คม 2555 

การเสนอชื่อให
รที่ครบกําหนด

ปนกรรมการบ

ระเทศไทย (TL
มเสี่ยง 

มพเดอะเนช่ัน 
   

  
พเดอะเนช่ัน 
การ  
ธรกิจดานขาวภ
ป   

  
ค จํากัด  

  
แนล เอ็ดดูเทน

  
ป  

  
ดดูเทนเมนท จ
  
อรเมช่ัน เซอร

หเขาดาํรงตําแห
ดออกตามวาระ

บริษัท (DCP) ร

LCA) 

  
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

นเมนท 

จํากัด  

รวิส จํากัด 

หนงกรรมการ 
ะ 

รุนท่ี 71 
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ลักษณะความสัมพันธ 
 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนติิ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ท่ีผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจาํ 

2551 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ   
  บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 
2554 - ปจจุบัน       กรรมการ 
                              บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท   

จํากัด (มหาชน) 
2555 - ปจจุบัน       กรรมการ 
                              บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอด็ดูเทนเมนท จํากัด 
2555 – ปจจุบัน      กรรมการ 
                               บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2556 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2556 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2556 คณะกรรมการ สามัญประจําปผูถือหุน 
14 ป  8 เดือน (ไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2542) 5/7 1/1 

 

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
1 กรรมการ / 

บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
3 - - 

 
     ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

เอกสารแนบวาระที่ 7 
 รายละเอียดผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

 

ประจําป 2556 ประจําป 2557 
(ปท่ีเสนอ) 

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

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

1.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวินิจ  ศิลามงคล 
2.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวิเชียร  ธรรมตระกูล 
3.  Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท 
 
โดยนายวินิจ  ศิลามงคล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ เปนปท่ี 1 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทฯ บริษัทยอย 
และบริษัทรวม รวม 11 บริษัท (ไมรวม NBC / NINE)  เปน
เงิน  3,725,000 บาท   
 
สําหรับคาบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทยอย และบริษัทรวม 
ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา 

1.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวินิจ  ศิลามงคล 
2.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวิเชียร  ธรรมตระกูล 
3.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท 
4.  Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 
     นางสาวปทมวรรณ วัฒนกุล   
 
โดยนายวินิจ  ศิลามงคล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ เปนปท่ี 2 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทฯ บริษัทยอย 
และบริษัทรวม รวม 10 บริษัท (ไมรวม NBC / NINE)  เปน
เงิน 3,685,000 บาท   
 
สําหรับคาบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทยอย และบริษัทรวม 
ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา 
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สิ่งที่สงมาดวย 10 
 

ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับ  แตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากน้ีใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด   หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน        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 ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงให
ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวการนัดประชุมน้ันใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

ขอ 32. ผูถอืหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทนกันก็
ได โดยทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดและใหผูรับมอบฉันทะย่ืนตอประธานกรรมการ หรอื  ผูท่ีประธาน
กรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรบัมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถอืหุนและหรือผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวา กึ่งหน่ึง
ของจํานวนผูถอืหุนท้ังหมด และตองมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจงึจะ
เปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา การประชุมผูถือหุนครั้งใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุม
เปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนัน้มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี        ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม 

ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ  หรอืมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึง่มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในท่ี
ประชุม 

ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท
วาดวยการประชุม     และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมี
มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น  การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุน
เปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอนั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  ในการออกเสียงลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน  ให
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด  
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สิ่งที่สงมาดวย 11 

เงื่อนไข  หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัต ิ
ในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ 
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว  โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรอื หนงัสือเดินทาง หรือ
 เอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไขช่ือ-ช่ือสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2.  กรณีมอบฉันทะ  
- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ โดยเขารวม
 ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี 
- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวา เห็นดวย  
 ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสยีง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
 ตามความประสงคของผูมอบฉันทะ 
- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉนัทะไวตอประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกอน
 เวลาประชุม โดยกรอกขอมลูและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความท่ีสําคัญ ผูมอบ
 ฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหงหนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20  บาท 
เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจรับรอง 

ท่ีไดออกใหไมเกิน  6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล
นั้น ๆ ภาพถายประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรา
บริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ี
คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือ
มอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาท่ีผู
ไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรอืบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบ
ของกฎหมาย 
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 กรณีการใชพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิมพลายน้ิวหัวแมมอืซายและเขียนขอความกํากับ
ไววา “ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออัน
แทจริงของผูนัน้ และตองพิมพลายน้ิวมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรองและตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
แนบไปพรอมกันดวย 

 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ถาผูถอืหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุน
อาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือ
เลือกมอบฉันทะใหกรรมการอสิระของบริษัทฯ คนใด คนหน่ึงเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได  

 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะท่ี
ไดจัดทําข้ึน และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตนไปยังสํานักเลขานุการบริษัทฯ พรอม
เอกสารตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย  1  วัน  

 ท้ังน้ี ผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตร
ประจําตัวขาราชการ /หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3.  กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดย
จะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน  6 เดือน กอนวันประชุม
มาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
4.  กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
5.  กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนาม
รับรองโดยผูมอีํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
การลงทะเบียน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือ  
 ต้ังแตเวลา  13.00  น. เปนตนไป 
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การออกเสยีงลงคะแนน   
1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถือ

หุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบรษัิทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดําเนินการให

เปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะตองแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการ
ลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ หรือแตงต้ังกรรมการ
เขาใหม  บริษัทกําหนดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการหรอืแตงต้ังกรรมการเปน
รายบุคคล 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนน ตามท่ีผูมอบฉันทะระบุ
ไวในหนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 
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ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย -ไมมี- 
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

-ไมมี- 
2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 

      
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2556 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2556 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2556 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน 
18 ป 8 เดือน (ไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันท่ี 

19 เมษายน 2538) 
7/7 4/4 1 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

- - 6 - - 
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     ที่สงมาดวย 14 
     (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  เนช่ัน  มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
 
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ          เสียง ดังน้ี 
 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   69   ป อยูบานเลขท่ี         117/1 หมู 5                           
Name Mr. Chaveng Chariyapisuthi, Independent Director, Age 69 years, residing at 117/1 Moo 5 
ถนน              -           ตําบล/แขวง                                       คลองถนน    อําเภอ/เขต            สายไหม             
Road                        Tambol/Khwaeng                               Klong ta-non                      Amphur/Khet        Saimai  
จังหวัด    กรุงเทพฯ  10240        หรือ 
Province  Bangkok   10240        or 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2557  ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซ.สุขุมวิท 31 
คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2014 on April 4, 2014 at 14.00 hrs, at the Ballroom 5th Floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Sukhumvit 
Road, Klongtoey-Nua, Wattana District, Bangkok 10110, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or 
changed. 
 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี.้- 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามที่เห็นสมควร 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 ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 
Agenda 1        To Consider and certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholder held on April 25, 2013 
     
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove    votes     Abstain                                 votes                    

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ  และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับป 2556 
Agenda 2             To consider and approve the Company’s operating  results and the Board of Directors’ report for the year 2013 
   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes          Disapprove     votes      Abstain                votes                    

วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
Agenda 3      To consider and approve the company’s audited Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year 2013 

ending December 31, 2013   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove       votes       Abstain              votes                    

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
Agenda 4             To consider and approve the dividend payment from the Company’s operation for the financial year ending  
              December 31, 2013 

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

วาระที่  5 พิจารณาตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda 5             To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 

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

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังนี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
   5.1 ชื่อกรรมการ  : นายปกรณ บริมาสพร   
 Name of Director  : Mr. Pakorn  Borimasporn 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง      เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                    votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  :  นายนิวัฒน แจงอริยวงศ 
 Name of Director  :  Mr. Nivat  Changariyavong 
     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 
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วาระที่   6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557 
Agenda 6       To consider and determine the remuneration of directors for the year 2014  
 
               เห็นดวย             เสียง    ไมเห็นดวย                         เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                           votes 

วาระที่   7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2557 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of auditor’s  
 remuneration for the year 2014 
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 
 
วาระที ่ 8            พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท 

บริการทางธุรกิจระดับชาติ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรบัใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ดังกลาวและการ
ดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของของบริษัทยอยของบริษทัฯ ดังตอไปนี้ 

Agenda 8  To consider and ratify the participation in the auction for and subsequent acquisition of the licenses to use allocated 
frequencies for national commercial digital television services as well as the fulfillment of preconditions to be 
granted such license and performance of any relevant acts by  the subsidiaries of the Company as follows: 

8.1  การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชดัปกติ รวมตลอดถึงการการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษัท       
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด  

8.1    the participation in the auction for and subsequent acquisition of the license to use allocated frequencies in Variety 
Category (Standard Definition) as well as the fulfillment of preconditions to be granted such license and 
performance of any relevant acts by Bangkok Business Broadcasting Company Limited 

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

8.2  การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่ในหมวดหมูขาวสารและสาระ รวมตลอดถึงการการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดาํเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษทั เอน็บีซี เน็กซ
วิชั่น จํากัด  

8.2    the participation in the auction for and subsequent acquisition of the license to use allocated frequencies in News 
Category as well as the fulfillment of preconditions to be granted such license and performance of any relevant acts 
by NBC Next Vision Company Limited 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบรษิัทฯ ขอที่ 4 
Agenda 9 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Articles of Association 
 
                 เห็นดวย                 เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes 
 
วาระที ่ 10            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 10 To consider any other matters (if any) 
 
                 เห็นดวย                 เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชดัเจน หรือในกรณทีี่ทีป่ระชุมมีการ
พิจารณาเลอืกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเทจ็จริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีมี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ 

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

 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอ (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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