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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุม
ดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สําหรับปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ 
สาํหรับปี 2557 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งดงัปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

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

 
 จากผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ 

155.43 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557  ในอตัราหุ้นละ 0.028 บาท จาํนวน 3,316.35 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 92.86 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 59.74 
ของกาํไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 155.43 125.62 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,316.35 3,304.00 

3. กาํไรต่อหุน้ 0.05 0.05 

4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.028 0.020 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 92.86 66.05 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  (ร้อยละ)  59.74 52.58 
 

หมายเหตุ  : อตัราเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้เสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  และตอ้งรอการพิจารณาอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2558  และคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.028 บาท จาํนวน 3,316.35 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 92.86 ลา้นบาท โดย
กาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นเพือ่สิทธิรับเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลกัทรัพยฯ์”) โดยวธีิ
ปิดสมุดทะเบยีนในวนัที ่13 พฤษภาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่29 พฤษภาคม  2558 
 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832  เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทัฯ ในปี 2558 เป็นปีท่ี 1 หรือ 
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั) หรือ 

3. นายวีระชยั รัตนจรัสสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ  

4.  นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย/ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและมีผลการปฏิบติังานท่ี
ดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์   
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
รวม 10 บริษทั เป็นเงิน 3,560,000.-บาท 

 สาํหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
การเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2558 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 7) 

 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
สามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 คน โดยในปี 2558 
มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1)  นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นางสาวเขมกร วชิรวราการ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ ตาํแหน่ง  กรรมการ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติั

เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลใดเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการซ่ึง
ประกอบด้วย ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้ง 3 คนท่ีผ่านมาแล้วเห็นเป็นท่ี
ประจกัษว์่า กรรมการทั้ง 3 ท่านไดทุ่้มเทปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ และกรรมการอิสระทั้งสองท่าน (กล่าวคือ 
นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ และ นางสาวเขมกร วชิรวราการ) นั้น มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละของบริษทั ทั้งน้ีรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ
หน่ึง ดงัน้ี 

1)  นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นางสาวเขมกร วชิรวราการ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ ตาํแหน่ง  กรรมการ 
(ขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ สืบต่อไปอีกวาระหน่ึงปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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วาระที ่7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2558 
หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าการ

สรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกิจการส่ือเป็นเร่ืองสําคญั บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้
คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซ่ึง
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์ารพิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2557 ให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานกรรมการบริษทัฯ ในอตัราเดียวกบัประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตร
มาส  

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

 

ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2558 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

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

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  

ค่าตอบแทนประจาํปี 2558 รวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,400,000 บาท 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 2,500, ล้านบาท 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท นั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้
นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมติัปรับเพิ่มวงเงินหุ้นกูเ้ป็นไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท เพ่ือ
เป็นการระดมทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
ชาํระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯโดยรายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามเดิมท่ีเคย
อนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 
ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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สกลุเงิน เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 

จาํนวนเงินรวม
ของหุน้กู้
ทั้งหมด 

ไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีออก
หุน้กู ้(Issue Date) ในแต่ละคราว 

มูลค่าท่ีตราไว ้ หน่วยละ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) 

อาย ุ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายพิจารณา
กาํหนดอายุหรือไม่กาํหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและ
สภาวะตลาด 

วิธีการจดัสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนโดยฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่น
เดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและ
เสนอขายแยกต่างหากจากกนักไ็ด ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ดิม
ซ่ึงตราสารนั้น ๆ กาํลงัจะครบกาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด ทั้งน้ี โดย
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาต
จากหน่วยราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอน
ก่อนครบอาย ุ

ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด และ/หรือ
บริษทัฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
ขา้งตน้ บริษทัฯ สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกไดต้ามจาํนวนท่ีไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระ
คืน 

วตัถุประสงค ์ 1. เพ่ือชาํระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ 

2. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทีวีดิจิตอล และท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็น
ทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 

 

นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และบรรลุผลสาํเร็จ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณาการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณาดงัต่อไปน้ี  
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1) กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การกาํหนดช่ือ ลกัษณะ

การขายหุน้กู ้ จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขาย

ต่อหน่วย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการ

จดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู ้

ออกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

3) เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนกบั

ตลาดรองตราสารหน้ี หรือตลาดรองแห่งใด ๆ และการดาํเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท รวมถึงพิจารณาอนุมติั
การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ กระทาํการดงัท่ีไดก้ล่าว
มาขา้งตน้ดว้ย  
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ(ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และนาํมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัฯ ก่อน
เร่ิมการประชุม 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยคาํสัง่ประธานกรรมการ 

 
 

  นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 
ของ 

บริษทั เนช่ัน มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม  
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขมุวิท เลขท่ี 545 ซ.สุขมุวิท 
31 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

คณะกรรมการบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั   แซ่หยุน่   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเสริมสิน   สมะลาภา  รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
3   นางสาวดวงกมล   โชตะนา             กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ  
4. นายปกรณ์   บริมาสพร  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเชวง   จริยะพิสุทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนิวตัน ์  แจง้อริยวงศ ์  กรรมการ 
7.  นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง   กรรมการ 
8.  นายอดิศกัด์ิ   ลิมปรุ่งพฒันกิจ  กรรมการ 
9.   นายพนา    จนัทรวิโรจน ์  กรรมการ 
 
รวมมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 9 คน  
กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเขมกร  วชิรวราการ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้บริหารของบริษทัและบริษทัในเครือทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายต่อบุญ   พว่งมหา                     กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  
       เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) หรือ NINE 
2. นายวิทูร    พึงประเสริฐ                  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจ คมชดัลึก 
3. นางสาวณฐัวรา  แสงวารินทร์         ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด และประชาสมัพนัธ์ 
4.  นางเบญจวรรณ  เผา่จินดามุข  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ 
        และ NOW Channel  
5. นายสมสกลุ   เผา่จินดามุข  ผูอ้าํนวยการสถานี NOW Channel 
6. นายนพคุณ   ล้ิมสมานพนัธ์  บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจทีวี  
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7. นางสาวเฉลา   กาญจนา   บรรณาธิการบริหาร หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
8. นางสาวจินตนา  ปัญญาอาวธุ  บรรณาธิการบริหาร หนงัสือพิมพ ์The Nation 
9. นายบรรยง   อินทนา   บรรณาธิการ หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก 
10. นายธงชยั    บุญศฤงคารนนท ์       ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด ดา้นงานบริการการพิมพ ์
11. นายอนนัตช์ยั                เศขรฤทธ์ิ   ผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจดา้นบริการขนส่ง บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 
12. นายสุพจน ์  เพียรศิริ                   ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
13. นางสาวมธัยา   โอสถานนท ์  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษทัฯ 

ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม จาก บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 
1.  นายวินิจ    ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 
2.  นายวิเชียร                      ธรรมตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 
3. นางสาวปัทมวรรณ         วฒันากลุ        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
 
ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ  
คุณจิรยง   อนุมานราชธน   บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
 
ทีป่รึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ 
คุณธนาธิป   พิเชษฐวณิชยโ์ชค  บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  
 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ บริษทัฯ ขอแถลงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนันั้น บริษทัไดก้าํหนดเง่ือนไข 
หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนไว ้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมสาํเนาขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 เร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ แนบไปกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ในการจดั
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัขอช้ีแจงแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 โดยเสนอช่ือผา่นคณะกรรมการล่วงหนา้  3 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้เวบ็ไซด ์www.nationgroup.com และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธาน
คณะกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2556  ถึงวนัท่ี 31 มกราคม  2557 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม
วาระการประชุม 

 
2. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้ สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ผา่นทางเวบ

ไซต ์www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 20 มีนาคม 2557 เพ่ือให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้  

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด   
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3. บริษทัฯ เปิดโอกาสผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้ ในปีน้ีกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมได ้ คือ นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประวติัโดยสงัเขป ไดแ้นบไปกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 
 4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมวดท่ี 6  “การประชุมผูถื้อหุน้”   ขอ้ 35 และ 36 ซ่ึงไดแ้นบไปกบัหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้  

 
ขอ้ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 

วา่ดว้ยการประชุมและใหก้ารประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ 

 
ขอ้ 36. การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ี
ประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ   
ในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืนกใ็หถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานฯ เสนอ  แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อ
หุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กข็อใหย้กมือข้ึน ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง จะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหท่้านผูถื้อหุน้ตอนลงทะเบียนก่อนเขา้หอ้งประชุม โดยการทาํ
เคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนใหต้รงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนดว้ยทุกคร้ัง  จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเกบ็
บตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ โดยประธานฯ จะประกาศใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั
จาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือ หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง   

 
วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ จะใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
  
  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย และเม่ือ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด  
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เร่ิมการประชุม 
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อท่ีประชุม

วา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 3,304,001,570  หุน้  มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 221 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้716,809,593 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 21.70 ของหุน้ทั้งหมด  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 204 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้679,681,735 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.57 ของหุน้ทั้งหมด  

รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 425 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้1,396,491,328 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.27 ของหุน้ทั้งหมด  

ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
สาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั เนชัน่ 

มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  
 
วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2556 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ เพื่อพจิารณา

ออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556  
  

ระหว่างวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิม 54 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้ 4,279,964 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 479 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,400,771,292 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.40 ของหุน้ทั้งหมด 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี   

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,400,564,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน          206,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.01   
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วาระที ่2.  พจิารณาอนุมัตแิละรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สําหรับปี 2556 

 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 
2556 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อยา่งไรกต็าม ขอสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 
2556 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบดงัน้ี 
 ตามงบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 บริษทัมีรายไดร้วม 3,060 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,864 ลา้นบาท ลดลง 73 ลา้น
บาท หรือ 2% จากปีก่อน  มีกาํไรขั้นตน้ 1,069 ลา้นบาท ลดลง 27 ลา้นบาท หรือ 2%  จากปีก่อน  และมีกาํไรสุทธิ 252 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 83 ลา้นบาท หรือ 49% จากปีก่อน 
  สาํหรับฐานะการเงินตามงบการเงินรวม  บริษทัมีสินทรัพย ์5,353 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,201 ลา้นบาท หรือ 29% จาก
ปีก่อนท่ีเท่ากบั 4,152 ลา้นบาท  ในขณะท่ีหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,568 ลา้นบาท ลดลง 947 ลา้นบาท หรือ 38% จากปีก่อนท่ี
เท่ากบั  2,515 ลา้บาท  และ ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 3,785 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 2,148 ลา้นบาท หรือ 131% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั  
1,637 ลา้นบาท  
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลง

มติเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2556 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของ

คณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  จาํนวน 1,400,560,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                 4,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
งดออกเสียง จาํนวน          206,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01  

     
วาระที ่3.  พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ท่ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น 
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ผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
คาํถามที ่1 

คุณศิริวฒัน ์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินหนา้ 92 มี
จาํนวน 1,467.84 ลา้นบาท โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 เร่ืองเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หนา้ 139 ระบุ
วา่บริษทัมีเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงประมาณ 1,327.32 ลา้นบาท จึงขอทราบวา่เป็นเงินลงทุนในส่วนใด 
เน่ืองจากในงบการเงินเฉพาะกิจการมีเงินสดเพียง 18.84 ลา้นบาท  

คุณสุพจน ์ เพียรศิริ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี ช้ีแจงวา่รายการเงินสดท่ีอยูใ่นงบการเงินส่วนใหญ่เป็นรายการเงิน
ฝากท่ีมาจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ NBC 
และ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) หรือ NINE ซ่ึงบริษทัไดน้าํไปลงทุนเป็นรายการเงิน
ฝากระยะสั้นในตราสารท่ีไม่มีความเส่ียงกบัสถาบนัการเงิน 

 
คาํถามที ่2  

คุณศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุน้ กล่าวแสดงความยนิดีกบักลุ่มบริษทัเนชัน่ท่ีเติบโตและมีนวตักรรมใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา และกลุ่มบริษทัมีรายการโทรทศันท่ี์เก่ียวกบัธุรกิจ SME ดงันั้นในฐานะผูป้ระกอบการ SME รายเลก็ขอใหบ้ริษทั
พิจารณาเป็นลูกคา้โฆษณารายแรกหรือรายตน้ๆ  

 
คุณสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และยนิดีต่อขอ้เสนอของคุณศิริวฒัน ์ในการใหเ้กียรติเป็น

ลูกคา้รายตน้ๆ ของบริษทั  นอกจากน้ีไดเ้ชิญชวนผูป้ระกอบการ SME รายอ่ืน ๆ ดว้ย เพราะบริษทัประสงคท่ี์จะสนบัสนุน
ธุรกิจรายยอ่ย หรือ SME อยูแ่ลว้ 

 
คาํถามที ่3  

คุณสุพจน ์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงระยะเวลาการคุม้ทุนของทีวีดิจิตอลท่ีบริษทัประมูลได ้ และขอ
ทราบแผนการในการสร้างความมัน่ใจ ต่อความสาํเร็จของธุรกิจทีวีดิจิตอล พร้อมกบัแนะนาํวา่บริษทัควรหาผูส้นบัสนุน
โฆษณา (Sponsors) รายใหญ่ๆ ดา้นกีฬาเพิ่มเติม เช่น กีฬากอลฟ์ เป็นตน้ 

 
คุณดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอ้าํนวยการ ช้ีแจงวา่ก่อนท่ีบริษทัจะทราบผลของการประมูลทีวีดิจิตอล บริษทั

ไดว้างแผนเพ่ือพบ Agency รายใหญ่มาตลอด และขอขอบคุณท่ีแนะนาํในการหาผูส้นบัสนุนโฆษณาดา้นกีฬา อยา่งไรก็
ตามสาํหรับรายละเอียดระยะเวลาการคุม้ทุน และรายละเอียดของขอ้มูลประมาณการของโครงการดิจิตอลทีวี จะขอตอบใน
วาระท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ และบริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมาเพื่อตอบคาํถาม
ในรายละเอียดของโครงการดงักล่าวดว้ย 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ 
เพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 

ระหว่างวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้30,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 480  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,400,801,292 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.40 ของหุน้ทั้งหมด 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  จาํนวน 1,400,405,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน           395,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 42 กาํหนดไวว้า่ บริษทัฯ หา้มจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินกาํไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ใหจ้ดัสรรเป็นเงินสาํรองต่างๆ ไดต้ามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 65 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษทัฯ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 
ทั้งน้ีจากผลการดาํเนินงานในปี 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 125.62 ลา้นบาท และมี

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 280.61 ลา้นบาท ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท 
จาํนวน 3,304 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 66.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.60 ของกาํไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี  4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ. หลกัทรัพยฯ์”) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุท่ี 5 มีนาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 30 เมษายน 2557 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
คาํถามที ่1 

คุณศิริวฒัน ์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอแนะวา่ในอนาคตหากบริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีก  บริษทัควร
กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล (XD) หลงัวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั เพื่อความเป็นธรรมสาํหรับนกั
ลงทุนรายยอ่ยและผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
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คุณสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ รับไปพิจารณา 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ 

เพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 
ระหวา่งวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 3 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 765,100 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 483 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,401,566,392 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,401,199,524 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน          353,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
วาระที ่5.  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จาก
ตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกบั  1 ใน 3 โดยในปี 2557 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 
3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายปกรณ์ บริมาสพร                      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายนิวตัน ์ แจง้อริยวงศ ์                  กรรมการ  
3) นายพนา  จนัทรวิโรจน ์                   กรรมการ  

 
นอกจากน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็น
ผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผา่นมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบและเป็นไปตาม
กรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชนแ์ก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ
เพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ  

 ระหวา่งวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 10,217 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 484 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,401,576,609 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของหุน้ทั้งหมด 
   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
 

5.1)  นายปกรณ์ บริมาสพร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
เห็นดว้ย  จาํนวน 1, 401,227,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน              17,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน            332,095     เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.02  
 

5.2) นายนิวตัน ์ แจง้อริยวงศ ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการ 
เห็นดว้ย  จาํนวน 1,373,524,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน       27,600,865     เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.97  
งดออกเสียง จาํนวน            451,328     เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
ระหวา่งวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 5,000 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 485 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,401,581,609 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของหุน้ทั้งหมด 
 

5.3)  นายพนา จนัทรวิโรจน ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
เห็นดว้ย  จาํนวน 1,373,542,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน       27,587,865     เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.97  
งดออกเสียง จาํนวน            451,328     เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
วาระที ่6. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2557 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํ 
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หน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ี
ใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการปี 2557 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 รวมจาํนวน 2,600,000 บาท เป็นอตัราเดียวกบัปี 2556 โดยค่าตอบแทน

สาํหรับตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนสาํหรับ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

 

ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน 
ต่อท่าน 

อตัราค่าตอบแทน 
ต่อท่าน 

ปี 2556 ปี 2557 

ประธานกรรมการ 400,000           400,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  

กรรมการตรวจสอบ 300,000           300,000  

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  

ปัจจุบนัมีกรรมการ 10 ท่าน ค่าตอบแทนประจาํปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,600,000 บาท 

  กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ลงมติ เพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2557  
 
 ระหวา่งวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 3 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 880,300 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 488 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,402,461,909 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของหุน้ทั้งหมด 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ 2 สองใน 3 สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,401,426,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน           452,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  
งดออกเสียง จาํนวน           582,686 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.04 
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วาระที ่7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 
กรรมการผูอ้าํนวยการแถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
ในงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2557 เป็นปีท่ี 2 หรือ 

2. นายวิเชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 หรือ 
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 หรือ 
4. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832   

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 4 มี
คุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็น 
ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวม 10 
บริษทั เป็นเงิน 3,685,000 บาท 
  
 กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
  
   ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ เพื่อพิจารณา
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 
 

ระหวา่งวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 40,000 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 489 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,402,501,909 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของหุน้ทั้งหมด 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นาย
วิเชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี  4098 หรือนางสาวปัทมวรรณ  วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวม 10 
บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 3,685,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,401,649,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน           465,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.03  
งดออกเสียง จาํนวน           386,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.03  
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วาระที ่8.  พจิารณาให้สัตยาบันการประมูลและได้มาซ่ึงใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่เพือ่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
ดงักล่าวและการดาํเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องของบริษทัย่อยของบริษทั  

กรรมการผูอ้าํนวยการแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัยอ่ยของบริษทัจาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั แบงคอกบิสสิเนส 
บรอดแคสต้ิง จาํกดั  หรือ BBB  และ บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์วิชัน่ จาํกดั หรือ NNV ไดเ้ขา้ร่วมและเป็นผูช้นะการประมูล
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่
ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ และในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระตามลาํดบัซ่ึงจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ “กสทช.” ในราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 3,538 ลา้นบาท และเม่ือ
คาํนวณรวมกบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการโครงข่ายตามสัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัปกติท่ีบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดเ้ขา้ทาํกบักองทพับกซ่ึงเป็นหน่ึง
ในเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตท่ีกสทช. กาํหนดไว ้และงบประมาณการปรับปรุงสถานท่ีและการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ รายการดงักล่าวจะมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 5,521.12 ลา้นบาท และเม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ การเขา้
ทาํรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญัประเภทท่ี 4 ซ่ึงโดยปกติแลว้บริษทัจะมีหนา้ท่ีในการ
ยืน่คาํขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 

แต่เน่ืองจากรายการในคร้ังน้ีมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการยกเวน้หน้าท่ียื่นคาํขอให้รับ
หลกัทรัพยใ์หม่ บริษทัจึงไดรั้บยกเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว โดยมีหนา้ท่ีเพียงตอ้งเปิดเผยสารสนเทศและจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สัตยาบนัการเขา้ทาํรายการทั้งสองรายการในคร้ังน้ีเท่านั้น ในการน้ี บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระคือ บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั เพื่อใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้  

 ดังนั้นจึงขอเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้สงสัยหรือประสงค์จะทราบถึงความสมเหตุสมผล เง่ือนไข หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีของบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งของบริษทัในคร้ังน้ี ได้
ซกัถามจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ ผูแ้ทนจากบริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดัซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการเขา้ทาํรายการคร้ังน้ี ก่อนลงมติในวาระท่ี 8 ต่อไป 

ผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้

คาํถามที ่1 

ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงความจาํเป็นและเหตุผลท่ีบริษทัจะตอ้งสร้างสตูดิโอใหม่ 2 แห่ง ท่ีสยามดิสคพัเวอร่ี และ ท่ี
สาธร และสอบถามถึงการออกอากาศของ Nation Channel ในระบบทีวีดาวเทียม หลงัจากมีทีวีดิจิตอล 

คุณสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า บริษทัจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสตูดิโอ 2 แห่งใจกลางเมือง  เพื่อสร้าง
สีสนัความแปลกใหม่ และสร้างแบรนดท์างธุรกิจ ใหเ้ขา้ถึงผูช้ม และลูกคา้ผูล้งโฆษณาไดส้ะดวกข้ึน 

คุณดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอ้าํนวยการ  แจง้เพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากการผลิตรายการทีวีในปัจจุบนั จะตอ้ง
ออกไปหาผูช้ม  ซ่ึงบริษทัมีแผนการจดักิจกรรมท่ีสตูดิโอดงักล่าวในรูปแบบของ Nation News Café และ News Hang Out 
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เป็นการจดักิจกรรมใจกลางเมือง (Downtown) ในหลากหลายรูปแบบ ท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นการจดัทาํ
กิจกรรมพิเศษรวมกบัผูส้นบัสนุนรายการ (Sponsors) หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป   

คุณอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) หรือ NBC ช้ีแจงเก่ียวกบัการออกอากาศของ ช่อง Nation Channel ในระบบดาวเทียมวา่ หลงัจากวนัท่ี 25 เมษายน 
2557 เป็นตน้ไป ซ่ึงเป็นวนัท่ีทาง กสทช. จะออกใบอนุญาตใหก้บัผูท่ี้ประมูลทีวีดิจิตอลได ้ซ่ึงรวมถึง  Nation Channel และ 
NOW ดว้ยนั้น ใบอนุญาตดงักล่าวจะครอบคลุมการอนุญาตทั้งท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี และไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี (หรือระบบดาวเทียม
เดิม) ดงันั้นในส่วนของช่องดาวเทียมเดิม บริษทัจะคืนใบอุนุญาตให้ กสทช. ต่อไป เน่ืองจากสามารถใช้ใบอนุญาตใบ
เดียวกนักบัดิจิตอลทีวีได ้ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ  แจง้เพ่ิมเติมว่าในส่วนของใบอนุญาตดาวเทียมของช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี บริษทัจะคืน
ใบอนุญาตดงักล่าว ในเดือน พฤษภาคม 2557 เช่นกนั 

คาํถามที ่2 

ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า งบลงทุนในการสร้างสตูดิโอใหม่น้ี  บริษทัไม่มีแผนการลงทุนในการขยายกิจการท่ีไม่ใช่
ธุรกิจหลกัใช่หรือไม่ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ ยนืยนัวา่บริษทัไม่นาํเงินลงทุนไปใชใ้นธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัดิจิตอลทีวีแน่นอน 

คาํถามที ่3 

คุณสุเมธ วฒันรังสรรค ์ผูถื้อหุ้น  แจง้ความประสงคข์อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา พาผูถื้อหุ้นเยี่ยมชม
สตูดิโอแห่งใหม่  

   ประธานกรรมการ แจง้วา่ บริษทัมีความยนิดีตอ้นรับผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยสตูดิโอท่ีสาธร อยูร่ะหว่างการปรับปรุง
คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2557   

 คุณอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ กรรมการผูอ้าํนวยการ NBC แจง้เพ่ิมเติมว่า ปัจจุบนัสตูดิโอท่ี สยามดิสคพัเวอร่ี ชั้น 
1 ไดเ้ร่ิมใชง้านและออกอากาศแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ดงันั้นผูถื้อหุน้สามารถเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดเวลา 

คาํถามที ่4 

ผูถื้อหุ้น  สอบถามถึงเงินเพิ่มทุนท่ีบริษทัได้นาํไปลดหน้ีเงินกู้ยืมธนาคารเพ่ือลดดอกเบ้ียจ่าย ก่อนท่ีจะจ่ายค่า
ใบอนุญาตของทีวีดิจิตอล ดงันั้นหากเม่ือถึงกาํหนดจ่ายแลว้  บริษทัจาํเป็นตอ้งกูเ้งินเพิ่มเติมหรือไม่ และหากใชจ้ะเป็นผลให้
บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน  และดอกเบ้ียดงักล่าวน้ี ไดร้วมคาํนวณอยูใ่นประมาณการของโครงการทีวีดิจิตอลแลว้หรือไม่  

 คุณจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั ช้ีแจงวา่ บริษทัไดน้าํเงินท่ีได้
จากการเพ่ิมทุนไปชาํระคืนเงินกูธ้นาคารก่อน เป็นการบริหารเงินเพื่อลดดอกเบ้ียจ่าย และเม่ือถึงกาํหนดชาํระค่าใบอนุญาต 
บริษทัไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุน ท่ีไดน้าํไปลดหน้ีเงินกูธ้นาคารชัว่คราว ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาฯ ไดร้วมคาํนวณดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการทีวีดิจิตอลไวใ้นประมาณการ และอตัราผลตอบแทนของโครงการ หรือ IRR แลว้ และจากขอ้สรุปของ
โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีน่าลงทุน ตามเหตุและผลท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกท่านแลว้ 



 

21 
 

 นอกจากน้ีขอเรียนสรุปใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพิ่มเติมวา่การพิจารณาขอสตัยาบนัจากผูถื้อหุน้ในวาระน้ีประกอบดว้ยวาระ
ยอ่ย 2 วาระ คือ วาระท่ี 8.1 ขออนุมติัใหส้ตัยาบนัในส่วนของการประมูลและไดม้าซ่ึงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีใน
หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ ของบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั หรือ BBB ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั หรือ KTM  และ วาระท่ี 8.2 ขออนุมติัในส่วนของการประมูลและไดม้าซ่ึงใบอนุญาตให้
ใชค้ล่ืนความถ่ีในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ของบริษทั เอน็บีซี เน็กซ์วิชัน่ จาํกดั หรือ NNV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ NBC ซ่ึงมีมูลค่าลงทุนรวมทั้ง 2 โครงการ รวม 5,521 ลา้นบาท และ
มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ Internal Rate of Return (IRR) ดงัน้ี 

1. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในช่องหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ หรือ ช่อง  NOW 26 อยูท่ี่ร้อยละ 
29.58  โดยมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 5 เดือน 

2.  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในช่องข่าวสารและสาระ หรือ ช่อง Nation TV  22 อยูท่ี่ร้อยละ 25.88 โดยมี 
ระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 7 เดือน 
 
คุณเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมวา่ เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน ก่อนถึง

กาํหนดการชาํระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล บริษทัไดบ้ริหารเงินเพิ่มทุนในส่วนน้ีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั โดยไดน้าํ
เงินไปคืนเงินกูธ้นาคารก่อนเพื่อลดดอกเบ้ียเงินกู ้ และเม่ือมีการจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตของทีวีดิจิตอล จึงจาํเป็นตอ้งกูเ้งิน
ดงักล่าวกลบัมา ทั้งน้ีจะใชเ้งินกูเ้ท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เพื่อใหป้ระหยดัดอกเบ้ียใหม้ากท่ีสุด และในประมาณการของโครงการ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํนั้น ไดร้วมคาํนวณดอกเบ้ียส่วนน้ีเรียบร้อยแลว้ 
คาํถามที ่5 

 ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัการทาํรายการสาํหรับเดก็ ในช่อง NOW วา่มีหรือไม่  
กรรมการผูอ้าํนวยการ แจง้วา่ตามกฎของ กสทช. ไดก้าํหนดใหช่้อง NOW ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความ

คมชดัปกติ ตอ้งมีสดัส่วนของรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนดว้ย ดงันั้น  จึงไดจ้ดัผงัสาํหรับรายการสาํหรับเดก็ดงักล่าวไว้
ในช่อง NOW แลว้ ในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา  16.00 น-17.00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย ์ เวลา 7.00-10.00  น. สาํหรับรายการ
เดก็ดงักล่าวน้ีผลิตโดยบริษทัยอ่ย คือ  บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) หรือ NINE ซ่ึงมี
รูปแบบรายการท่ีเนน้การสร้างพฒันาการและทกัษะของเดก็ และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว เช่น รายการพฒันา
ภาษาองักฤษ รายการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   รายการท่องเท่ียวกบัครอบครัว   สรุปไดว้า่ช่อง NOW ได้
เวลาสาํหรับรายการเดก็และเยาวชน ประมาณ 40 ชัว่โมงต่อเดือน 
คาํถามที ่6 

คุณเผา่พนัธุ์ วีระกลุ ตวัแทนผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงสมมติฐานของการจดัทาํประมาณการโครงการทีวีดิจิตอล ท่ี
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผูจ้ดัทาํ เก่ียวกบั สาเหตุของอตัราค่าโฆษณา ของช่องวาไรต้ี ท่ีมีอตัราการเติบโตสูง ในขณะ
ท่ีช่องข่าวสารและสาระ มีสมมุติฐานอตัราค่าโฆษณาค่อนขา้งตํ่ากวา่ นอกจากน้ีไดส้อบถามถึงค่าโครงข่ายท่ีไดร้ะบุไวใ้น
รายงานวา่เป็นตวัเลขประมาณการ หรือตวัเลขตามสญัญา 

คุณจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั ช้ีแจง้วา่อตัราค่าโฆษณาท่ี
ต่างกนัมาจากฐานขอ้มูลของ 2 ช่องท่ีมีฐานขอ้มูลต่างกนั โดยช่อง NOW ท่ีเป็นช่องวาไรต้ีนั้น ปกติแลว้จะมีอตัราค่าโฆษณา
สูงกวา่ช่องข่าว และเน่ืองจากเดิมฐานผูช้มรายการของช่อง NOW หรือ กรุงเทพธุรกิจทีวี เดิมท่ีออกอากาศทางระบบ
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ดาวเทียม อยูใ่นวงจาํกดั แต่เม่ือประมูลทีวีดิจิตอลได ้ ฐานคนดูจะเพ่ิมมากข้ึนและกวา้งข้ึนทาํใหอ้ตัราค่าโฆษณาสูงข้ึนตาม
ไปดว้ย   ส่วนช่องข่าว หรือช่อง Nation TV พฒันามาจากช่อง  Nation Channel ซ่ึงเป็นช่องท่ีเนน้ข่าวเป็นหลกั และเม่ือ
เปรียบเทียบกนัแลว้จะทาํใหป้ระมาณการไดว้า่การเติบโตของอตัราโฆษณาช่องข่าวจะตํ่ากวา่ช่องวาไรต้ี  

สาํหรับคาํถามเก่ียวกบัค่าโครงข่ายในประมาณการนั้น ท่ีปรึกษาฯ ไดน้าํขอ้มูลมาจากหนงัสือสญัญาเช่าโครงข่าย 
และตามหนงัสือสญัญาเช่าโครงข่ายไดร้ะบุถึงอตัราค่าเช่าโครงข่ายท่ีอาจจะมีการปรับราคาเช่าได ้ดงันั้น ในประมาณการจึง
กาํหนดสมมติฐานในการปรับราคาเพิ่ม 5% ทุก 3 ปี ตามประมาณการของผูบ้ริหาร 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการเพิ่มเติมวา่ ในส่วนของอตัราค่าโฆษณาของช่อง NOW ท่ีประมาณไวสู้งกวา่เดิมนั้น 

เน่ืองจากบริษทัไดว้างกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  (Target Group) ท่ีชดัเจน โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของช่อง NOW จะเนน้ไปท่ีคน
ชั้นกลางในเมืองและปริมณฑลทุกท่ีทุกจงัหวดั  ทาํใหต้วัแทนโฆษณา (Agency) เห็นภาพกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจน  ทาํ
ใหบ้ริษทัสามารถขายโฆษณาใหผุ้ส้นบัสนุนรายการ ( Sponsors) ในอตัราท่ีสูงกวา่เดิมได ้  ซ่ึงอตัราการเติบโตของค่า
โฆษณาของช่องวาไรต้ี ข้ึนอยูก่บัการวาง Position และหา Sponsors ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และคาดวา่ภายใน
ปีท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของช่อง NOW  จะถึงจุดคุม้ทุน  

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ พิจารณา
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาให้สัตยาบนัการประมูลและไดม้าซ่ึงใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้
บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ รวมตลอดถึงการปฎิบติัตามเง่ือนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีดงักล่าวและการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยจะแยกการพิจารณา
ให้สัตยาบนัการเขา้ทาํรายการของบริษทัย่อยแต่ละแห่งออกเป็น 2 วาระย่อย โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัในแต่ละวาระดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ระหวา่งวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 37,200 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 490 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,402,539,109  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของหุน้ทั้งหมด 

 

วาระที ่8.1 การประมูลและไดม้าซ่ึงใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ รวมตลอด
ถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีดงักล่าวและการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ของ บริษทั แบงคอกบิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษทัเป็นผูก้าํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการของ BBB ในคร้ังน้ี และ
การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,402,170,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
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ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
งดออกเสียง จาํนวน           355,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.03 
 

วาระที ่8.2 การประมูลและไดม้าซ่ึงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ รวมตลอดถึงการ
การปฏิบติัตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีดงักล่าวและการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ของ บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์วิชัน่ จาํกดั (NNV) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัเป็นผู ้
กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการของ NNV ในคร้ังน้ี และการ
ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
   

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกล่าวมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,401,900,876   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน           156,365   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01  
งดออกเสียง จาํนวน           481,868  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.03 

 
วาระที ่9. พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษทั ข้อที ่4  

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเก่ียวเน่ืองกบัผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงจากเดิมคือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็น บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในปัจจุบนั  บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 4 โดยให้
ยกเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

“ข้อ 4.  บริษทัจะออกใบหุน้มอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทัหรือ
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบ ในกรณีบริษทัจาํหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือออกจาํหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ภายหลงัการจด
ทะเบียนบริษทั ใบหุน้ของบริษทัแต่ละฉบบัจะตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน เป็นผูล้งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือ 
แต่กรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งลายมือช่ือหรือ
พิมพล์ายมือช่ือแทนกไ็ด ้ ในกรณีท่ี บริษทัมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนาย
ทะเบยีนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้กาํหนด” 

พร้อมทั้งมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจใน
การดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั  
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
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  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ พิจารณา
อนุมติั การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 4 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัดงักล่าวกบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัต่อไป โดยในวาระน้ีตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกล่าวมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มาก ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จาํนวน 1,402,015,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             41,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสียง จาํนวน           481,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03 

 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 กรรมการผูอ้าํนวยการแจง้ท่ีประชุมวา่สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะความคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง  

ผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
คาํถามที ่1  
 คุณพิสิษฐ ์ วิวิธชยักลุ ตวัแทนผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัจะมีการส่งเสริมใหผู้ช้มรายการเพิ่มข้ึนโดยการแจกเสา
อากาศหรือไม่  
 คุณอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
(NBC) ช้ีแจงวา่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 เป็นตน้ไป ทางกสทช. จะแจกคูปองส่วนลดใหก้บัประชาชนเพ่ือซ้ือกล่องรับ
สญัญาณ หรือ Set Top Box เพ่ือรับชมทีวีดิจิตอล อยูแ่ลว้ ดงันั้นบริษทัจึงไม่แจกเสาอากาศเพ่ิมเติม 
 
คาํถามที ่2 
 คุณเพชรรัตน ์ตั้งดาํรงตระกลู ตวัแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่ : ตามท่ีบริษทัฯไดล้งนามใน
คาํประกาศเจตนารมณ์ เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ไปแลว้นั้น ขอใหบ้ริษทัฯ อธิบายแนวทางการปฏิบติัต่างๆเพ่ือใหค้วามมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้วา่
บริษทัยดึมัน่และใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งไร  

กรรมการผูอ้าํนวยการ แจง้ว่าบริษทัไดร่้วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลาํดบั
ท่ี 22  จากทั้งหมด 250 บริษทั ตั้งแต่ปี 2554 และบริษทัฯ โดยไดร่้วมเร่ิมตน้กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
(IOD)  ในการจดัสมัมนา “การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่” ดว้ย และ เป็น 1 ใน 27 บริษทันาํร่อง ของการเป็นแนวร่วมต่อตา้น
คอร์รัปชัน่และทุจริตในองคก์รเอกชน    
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สาํหรับขั้นตอนต่อไป บริษทัอยูร่ะหว่างการเตรียมความพร้อมขององคก์รใน การสมคัรเป็นสมาชิก โดยการส่ง
ผูบ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อเตรียมการประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรฐานการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่   และจากการประเมินตนเองในเบ้ืองตน้ 71 ขอ้ บริษทัไดค้ะแนน
ประมาณ 70% โดยจะปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณท ์และเม่ือมีความพร้อมจะยืน่ขอรับรองการเป็นสมาชิกต่อคณะกรรมการ
แนวร่วมฯ ต่อไป   

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงใน “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” 
และ “คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน”  และไดป้ระกาศใหพ้นกังานรับทราบและถือไปปฏิบติัแลว้ 
โดยอยูใ่น Web ของ Nation House ท่ีพนกังานทุกคนเขา้ไปอ่านไดต้ลอดเวลา 

นอกจากน้ีในเร่ืองของการรักษาจริยธรรมในวิชาชีพส่ือสารมวลชนและธุรกิจนั้น เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯให้ความ     
สาํคญัและยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั โดยบริษทัมีคู่มือ Nation way เป็นหลกัการในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีพนกังานยดึถือมากว่า 
10 ปี ซ่ึงจากความเป็นส่ือยอ่มเป็นท่ีคาดหวงัของสงัคมสูงกวา่หลายอาชีพ   นโยบายหรือคู่มือดงักล่าวครอบคลุมรายละเอียด
ทุกประเดน็ และครอบคุมถึงการใชโ้ซเชียลมีเดีย ในปัจจุบนัดว้ย 
 
 ประธานกรรมการ เพ่ิมเติมวา่ จากการท่ีบริษทัประมูลทีวีดิจิตอลไดม้า  2 ช่องนั้น บริษทัยนิดีและใหค้วามสาํคญั 
รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกบัทางสมาคมนกัลงทุนไทยในการเผยแพร่การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อมหาชนดว้ย 
 
คาํถามที ่3 
 คุณเผา่พนัธุ์ วีระกลุ ตวัแทนผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัทิศทางการพฒันาธุรกิจของมหาวิทยาลยัเนชัน่ ในอนาคต 
 กรรมการผูอ้าํนวยการช้ีแจงวา่ จาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพิ่มจากปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จากจาํนวน   478 คน  
เป็น  613 คน และ ปัจจุบนัปีท่ี 3 จาํนวน  815 คน ตามลาํดบั  ส่วนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 97 คนในปีแรก และ
เพิ่มข้ึนเป็น  230 คน และ 271 คน ในปีท่ี 2 และ 3  ตามลาํดบั รวมจาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งส้ิน 1,086 คน และเม่ือรวมกบั
จาํนวนนกัศึกษาใหม่ในปี 2557  คาดวา่น่าจะมีจาํนวนนกัศึกษารวมประมาณ 1,200 คน  
 
 ประธานกรรมการ  เพ่ิมเติมวา่บริษทัไดป้ระกอบกิจการมหาวิทยาลนัเนชัน่ เป็นปีท่ี 3 แลว้ โดยมีจาํนวนนกัศึกษา
เพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั และ มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีจากการท่ีมีทีวีดิจิตอลเกิดข้ึน 24 ช่องส่งผลใหค้ณะ
นิเทศศาสตร์ เป็นท่ีสนใจมากข้ึน และดว้ยศกัยภาพความพร้อมของมหาวทิยาลยัเนชัน่ ท่ีเป็นองคก์รท่ีมีส่ือครบวงจร และ
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมทั้งมีงานรองรับใหก้บันกัศึกษา จึงเป็นโอกาสท่ีดีต่อมหาวิทยาลยัเนชัน่อยา่งมาก  
 
คาํถามที ่4 
 ผูถื้อหุน้ ขอใหว้ิเคราะห์เก่ียวกบัอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพใ์นอนาคต และ โอกาสของหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก ใน
อนาคต จะข้ึนเป็นเบอร์ 2 หรือไม่ 
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กรรมการผูอ้าํนวยการ ช้ีแจงวา่ สาํหรับภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปีท่ีผา่นมาของส่ือส่ิงพิมพเ์ติบโต 3%, 
ทีวีเติบโต 2%  และในอนาคตส่ือทีวีจะขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ส่วนส่ือส่ิงพิมพอ์าจจะเติบโตคงท่ี หรือ มีแนวโนม้ลดลงโดย
เปรียบเทียบกบัการเติบโตของส่ือโทรทศันแ์ละอินเตอร์เน็ต   
 สาํหรับหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก บริษทัจะนาํจุดแขง็ในเน้ือหาของ คมชดัลึก มาทาํรายการทีวี เพื่อช่วยดึงใหส่ื้อ
ส่ิงพิมพเ์ติบโตไปดว้ยกนั ในขณะเดียวกนัจะเพ่ิมการพฒันาเน้ิอหาในหนงัสือพิมพใ์หน่้าสนใจข้ึน 

คาํถามที ่5  
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัจะผลิตรายการใหก้บัทีวีช่องอ่ืนหรือไม่ 
 
 ประธานกรรมการ แจง้วา่บริษทัจะทุ่มเทผลิตรายการใหก้บัทั้ง 2 ช่องท่ีบริษทัประมูลไดก่้อน และยงัไม่ผลิต
รายการใหก้บัช่องอ่ืน ณ ขณะน้ี 

คาํถามที ่6 
 คุณพรชยั จารุภราดา ผูถื้อหุน้  แจง้วา่ช่ืนชอบการทาํข่าวของเนชัน่  และขอใหย้ดึมัน่ในความถูกตอ้งในการทาํ

ข่าวต่อไป 
 
 ประธานกรรมการ  กล่าวขอบคุณ และยนืยนัวา่บริษทัจะยดึมัน่การทาํข่าวท่ีถูกตอ้งและเป็นเสนอมวลชนท่ีดี

ตลอดไป 
  
 หลงัจากนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  
  
 ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และกรรมการท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุม และขอกล่าวปิด
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
  

ปิดการประชุมเวลา  17.10 น. 
 

 
ลงช่ือ…………………………………… ประธานในท่ีประชุม             

      
 (นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่) 
 
 

 
 ลงช่ือ……………………………………  กรรมการผูอ้าํนวยการ             

       (นางสาวดวงกมล โชตะนา) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5.  พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปัญหา
ท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

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

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

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

 
หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกิจการ
ส่ือเป็นเร่ืองสําคญั บริษทั มีนโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหา
กรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง   ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์าร
พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไร
ของบริษทัประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัและ
กรรมการอิสระ   จากนั้นประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ ต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 
 
 ในปี 2558  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้  โดยเสนอช่ือ
ผา่นคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้  3  เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  คือ ตั้งแต่วนัท่ี  21 พฤศจิกายน 2557 
ถึงวนัท่ี  30 มกราคม 2558   พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ   
ผลปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

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

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

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

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

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

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั   ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

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

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

10.  กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของบริษทั 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 

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

      
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2557 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2557 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2557 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น 
19 ปี 8 เดือน 

 (ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2538) 
6/6 4/4 1 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือ
บริษัท 

- - 6 - - 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
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จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ. วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ์ 2558 
 : - ไม่มี - 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 

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

      
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2557 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2557 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2557 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น 
1 ปี 2 เดือน 

 (ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556) 
6/6 3/4 0/1 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือ
บริษัท 

- - 1 - - 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือ  
อายุ  
การศึกษา 
 - ปริญญา
การอบรม 
 สมาคมส่ง
 - หลกั

- หลกั
 

ประวตักิารทํ
  
 2528 – 25

 2535 – 25

 2541 – 25

 2543 – 25

 2544 – 25

 2552 – 25

 2552 – ปั
  
 2555 – ปั
  

  

  
  
ประเภทกรรม
 : กร
จํานวนหุ้นทีถ่ื

: 15

  

: นายอดิ
54 ปี 
 

าตรี พาณิชยศา
 

งเสริมสถาบนั
กสูตรบทบาทห
กสูตรผูบ้ริหาร

างาน  

535 

542 

542 

551 

547 

553 

ัจจุบนั 

ัจจุบนั 

มการในปัจจุบั
รรมการ  
ถอืครอง ณ วนั

5,900,000  หุน้

ประวตัขิองบุ

ดศัิกดิ์  ลมิปรุ่ง
  
  

าสตร์และการบ
  

นกรรมการบริษั
หนา้ท่ีและทกัษ
รระดบัสูง สถา

  
  

นกัข่าวหนงั
บรรณาธิกา
นายกสมาค
บรรณาธิกา
บรรณาธิกา
นายกสมาค
ประธานเจา้
บมจ. เนชัน่
กรรมการ 
บจก. เอน็บี
2555 – ปัจจุ
บมจ. เนชัน่
 

บนั 

นที ่5 กมุภาพนั

น (0.48%) 

บุคคลทีไ่ด้รับก
แทนกรรมการ

พฒันกจิ 

 
 

บญัชี  มหาวิทย
 

ษทัไทย 
ษะของการเป็น
าบนัวิทยาการต

 

งสือพิมพ ์The 

ร หนงัสือพิมพ
มสโมสรผูส่ื้อ
รสถานีข่าว N
รหนงัสือพิมพ
มโทรทศันด์า
าหนา้ท่ีบริหาร
 บรอดแคสต้ิง

 
ซี เน็กซ์ วิชัน่ 
จุบนั กรรมกา
 มลัติมีเดีย กรุ๊

ธ์ 2558 

การเสนอช่ือให้
รทีค่รบกาํหนด

 

 

ยาลยัธรรมศาส
 

  
นกรรมการบริ
ตลาดทุน (วตท

  

 Nation  

พก์รุงเทพธุรกิ
อข่าวเศรษฐกิจ
ation Channe

พค์มชดัลึก  
วเทียมแห่งปร
   
ง คอร์ปอเรชัน่

  

 จาํกดั  
ร  
ร๊ป  

 

 

ห้เข้าดาํรงตาํแห
ดออกตามวาระ

สตร์  

 
ษทั (DCP) รุ่น
ท.) รุ่นท่ี 19/25

 

จ  
   

el และวิทยเุนชั่
 

ระเทศไทย 
 

น  

 

หน่งกรรมการ 
ะ 

  

  

นท่ี 71/2549 

557 

 

  

  

ชัน่  
 

  

 

   

ส่ิง
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัยอ่ย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

2552 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

  บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ    

  บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  

2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ    

   บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั  

2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ    

  บริษทั เอน็ เอม็ แอล จาํกดั   

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ    

  บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั   

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ    

  บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั  

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ    

  บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั  
2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  -ไม่มี- 

     จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2557 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2557 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2557 คณะกรรมการ สามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น 
12 ปี 8 เดือน 

 (ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2542) 
6/6 1/1 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท 
1 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 

6 - - 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
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เอกสารแนบวาระที ่7 
 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558  

 

ประจําปี 2557 ประจําปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) 

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

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

1.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
2.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวเิชียร  ธรรมตระกลู 
3.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
4.  Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล   
 
โดยนายวนิิจ  ศิลามงคล เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที ่2 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั (ไม่รวม NBC / NINE)  เป็น
เงิน 3,685,000 บาท   
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

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

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบั  แต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั

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

 
ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้
เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  ในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

เงื่อนไข  หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา   สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.  กรณมีอบฉันทะ  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่ เห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบ
ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง  

- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20  บาท 
เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 

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

หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 
 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

รับรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน  6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติ
บุคคลนั้นๆ และสาํเนาภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั
ในหนงัสือมอบฉนัทะตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึง
กนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้าํหนงัสือมอบฉนัทะ
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ฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมาย
ใหท้าํการแทนบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย 

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

 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจ
เลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือก
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ คนใด คนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ 

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

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

 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผูมี้

อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) 

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

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

 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
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2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

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

-  เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

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

4.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

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

การลงทะเบยีน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เป็นตน้ไป 

การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ใหด้าํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการ
เขา้ใหม่  บริษทักาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ  

เงินเดือนประจาํ 

 
 

-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง

อิสระ 
-ไม่มี- 

      
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2557 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2557 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น 
17 ปี 8 เดือน ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 

29 เมษายน 2540 
6/6 4/4 1/1 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่คีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท 
2 1.กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 

   บริษทั ไลทต้ิ์ง แอนด ์อิควิปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
2.ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

2 
 

- - 
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สิงทีส งมาดวย 13 
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