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วันท่ี  1  มิถุนายน 2554 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  1/2554 
เรียน ทานผูถือหุน  
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

2. ขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 6 การจัดประชุมผูถือหุน 
3. เงื่อนไข หลักเกณฑ และ วิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุมผูถอืหุน 
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีไดรบัมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทน 
    ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม  
5. แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม 
6.  หนังสือมอบฉันทะ 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถือหุน 
 

ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2554 ในวันจันทรท่ี 13 
มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5  อาคารเนช่ัน 1 เลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 
2554 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเหน็วา รายงานการประชุมดังกลาว
ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จงึสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือเปนการเพ่ิมสภาพคลองใหกับหุนของบริษัทฯ สําหรับการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ (Par Value) จาก
เดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ท้ังน้ี ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวดังกลาวขางตน บริษัทฯ 
จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวคงเดิม กลาวคือ 2,500,000,000 บาท และ 1,647,740,300 บาท ตามลําดับ แตจะ
มีจํานวนหุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 164,774,030 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปน 1,647,740,300 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท โดยใหมีผลภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ทางกฎหมาย ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554  

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร. (662) 338-3333 แฟกซ (662) 338-3334 
www.nationgroup.com 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

 

วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ (Par Value) 
จึงจําเปนตองมีการแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน  2,500,000,000 บาท (สองพันหารอยลานบาท) 

แบงออกเปน     2,500,000,000 หุน (สองพันหารอยลานหุน) 

มูลคาหุนละ    1 บาท (หนึ่งบาท) 

      โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ    2,500,000,000 หุน (สองพันหารอยลานหุน) 

หุนบุริมสิทธิ    -  หุน (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไปรวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน          

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

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
เวลาและสถานที่  

ประชุมเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 5 อาคารเนช่ัน 1 เลขท่ี 1854 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
เร่ิมการประชุม 

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม กลาวเปดการประชุม และ 
ไดแนะนํานางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ  ซึ่งไดรับมอบหมายจากประธาน
ท่ีประชุมใหเปนผูดําเนินการประชุมในครั้งน้ี  
      เลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท และบริษัทในกลุมท่ีเขารวมการ
ประชุมตอท่ีประชุมดังน้ี  
1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ    ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายธนะชัย สันติชัยกูล   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการอิสระ  
3. นายปกรณ บริมาสพร    กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายโยธิน เนื่องจํานงค    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนิสสัย เวชชาชีวะ    กรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
7. นายนิวัตน แจงอริยวงศ   กรรมการ 
8. นายเสริมสิน สมะลาภา   กรรมการ 
กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทและบริษัทในกลุม  
9. นายสุทธิชัย แซหยุน    กรรมการ และ บรรณาธิการอํานวยการ 
10. นายพนา จันทรวิโรจน    กรรมการ และ กรรมการผูอํานวยการบริษัท เนช่ัน นิวส  

เน็ทเวิรค จํากัด สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
 

รวมแลวมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 10 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 11 คน 
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ผูบริหารของบริษัทและบริษัทในกลุม    
 
นางสาวดวงกมล  โชตะนา กรรมการผูอํานวยการ บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด                

สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
นายพงษศักดิ์   ศรีสด    กรรมการผูอํานวยการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย  จํากัด 
       สายธุรกิจดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 
นายธงชัย   บุญศฤงคารนนท  กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ดับบลิวพีเอส                      
                                                  (ประเทศไทย) จํากัด สายธุรกิจโรงพิมพ 
นางสาวพิมพกาญจน ยันศรีสิริชัย   กรรมการอํานวยการสายงานโฆษณา 
นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร  ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายขายโฆษณา 
นางสาวไพรินทร   นิธิพานิช    ผูอํานวยการอาวุโส ฝายขายโฆษณา 
นางสาวอรพิน  งามวงษวาน  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายขายโฆษณา 
นายตุลยสถิต ทับทิม  บรรณาธิการหนังสือพิมพ THE NATION  
นางเบญจวรรณ   ศรีสุทธิสอาด  ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายจัดจําหนาย 
นางสาวมัธยา โอสถานนท  ผูชวยผูอํานวยการอาวโุส ฝายการเงิน 
นายสุพจน เพียรศิร ิ    ผูชวยผูอํานวยการอาวโุส ฝายบัญชี 
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ    กรรมการผูอํานวยการบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง  

คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  
สายธุรกิจดานกระจายภาพและเสียง  

นางเกษรี กาญจนะวณิชย    กรรมการผูอํานวยการบริษัท เนช่ัน อินเตอร เนช่ันแนล  
       เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
       สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ 

เลขานุการบริษัทกลาวแนะนําผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ท่ีเขารวม
ประชุม ไดแก นายวิเชียร ธรรมตระกูล กรรมการบริหารและผูสอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีลงนามรับรองงบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  

เลขานุการบริษัทกลาวแนะนําท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เภา แอนด แอสโซซิเอทส ลอรออฟฟช 
จํากัด  นายเภา มรรคเจริญวุฒิ  ซึ่งในวันนี้ไดสงตัวแทนเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนในวาระตาง ๆ ดวย 

เลขานุการบริษัทแถลงตอท่ีประชุมวา การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน อยางเปนธรรมและเทาเทียมกันนั้น บริษัทไดกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธี
ปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนไว เปนลายลักษณอักษร และไดจัดสงให
ผูถือหุนพรอมสําเนาขอบังคับหมวดท่ี 6 เรื่องการประชุมผูถือหุน แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว ในการจัด
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดเตรียมช้ีแจงแนวปฏิบัติตอท่ีประชุม กอนการประชุม ในรูปแบบ
วิดีทัศนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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1. เปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการลวงหนา  3 เดือน กอนวันประชุม
สา มัญประจํ าป ผู ถื อหุ น  ซึ่ ง ผู ถื อหุ นสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มได ท่ี เ ว็ บไซด 
www.nationgroup.com และนําสงรายละเอียดไดทางไปรษณียถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท  
ต้ังแตวันท่ี  24 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2554    

ปรากฏวา  ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุน
ทานใดเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ผานทาง
เว็บไซด www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338-3938  ต้ังแตวันท่ี 7 มีนาคม  2554 ถึง
วันท่ี 21 มีนาคม  2554  เพื่อใหคณะกรรมการและฝายบริหารไดรวบรวมเตรียมช้ีแจงในวัน
ประชุมผูถือหุน    

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอคําถามลวงหนาเขามาแตอยางใด   

3. เปดโอกาสผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะแทนผูถือหุนได  ในปนี้กรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได คือ นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประวัติโดยสังเขป ไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนของบริษัทในครั้งน้ี  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท หมวดท่ี 6  “การประชุมผูถือหุน”   ขอ 35 และ 36 ซึ่งไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนาแลว  

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

ขอ 36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลง
มติของท่ีประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียง
ลงคะแนนใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไม
มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ   ในการออกเสียง
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด” 

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

วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 5 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตอง
ออกตามวาระ  จะใหท่ีประชุมผูถือหุนใชวิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบเพ่ือความโปรงใสและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดมอบบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ี จะนับเปนสวนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็น
ดวย  

เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาการออกเสียงลงมติวาระน้ันเปนอันสิ้นสุด  
เลขานุการบริษัทแถลงตอท่ีประชุมวา จํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทมีจํานวน       

ท้ังส้ิน 164,774,030หุน  
-มีผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 25 ราย นับจํานวนหุนได 55,256,189 หุน คิดเปนรอยละ 33.53  
  ของหุนท้ังหมด  
-ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 79 ราย นับจํานวนหุนได 77,751,098 หุน คิดเปนรอยละ  

       47.19ของหุนท้ังหมด 
-รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 104 ราย นับจํานวนหุนได 133,007,287หุน คิดเปนรอยละ 80.72  
  ของหุนท้ังหมด  
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
 

วาระที่ 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
เลขานุการบริษัทฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งไดจัด

ข้ึนในวันท่ี 27 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  
ไมมีผูถือหุนแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน ในวาระท่ี 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย    จํานวน   133,007,287     เสียง     คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

 



 9

 
วาระที่ 2.      พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
                     บริษัทสําหรับป 2553 

เลขานุการบริษัทไดเรียนเชิญใหคุณธนะชัย  สันติชัยกูล ประธานเจาหนาท่ีบริหารรายงานใหท่ีประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปท่ีผานมาใหแกผูถือหุนทุก
ทานทราบ 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  แถลงตอท่ีประชุมวา ป2553  เปนปท่ีมีความผันผวนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก 
ในไตรมาส 1 และ 2 มีเรือ่งความไมสงบทางการเมืองทําใหตลาดโฆษณาในชวงน้ันหดตัว แตมาขยายตัวคอน        
ขางเร็วมากในไตรมาส 3 และ 4 ทําใหรายไดจากการขายและบริการ เติบโตจาก 2,317 ลานบาทในป2552 เปน 
2,697 ลานบาทในป2553 เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 รายไดโฆษณาเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 รายไดจากการจัดจําหนายลดลง
รอยละ 5 รายไดจากการพิมพเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 32 สืบเนื่องจากการซ้ือหุนของบริษัทรวมแหงหน่ึงเพ่ิมข้ึน ทําให
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมาเปนบริษัทยอย ตองปรับการบันทึกบัญชีจึงทําใหรายไดเติบโตสูงข้ึน  

 รายไดโฆษณาท่ีเติบโตรอยละ 25 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 1,488 ลานบาทในป 2552 เปน 1,857 ลานบาทในป 
2553  มาจากการขายโฆษณาสิ่งพิมพเพ่ิมข้ึนรอยละ 22 รายไดจากการขายโฆษณาสายธุรกิจทีวี วิทยุฯ ของบริษัท
ยอยเพิ่มข้ึนรอยละ 30 สัดสวนรายไดโฆษณาจากส่ือสิ่งพิมพคิดเปนรอยละ 67 และ รายไดโฆษณาจากส่ือทีวี วิทยุ ฯ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 33  

 รายไดจากการจัดจําหนายหนังสือลดลงรอยละ 5   โดยรายไดจากการจัดจําหนายหนังสือพิมพลดลงรอย
ละ 1 รายไดจากการขายหนังสือการตูนและพ็อคเก็ตบุคสลดลงคอนขางมากประมาณรอยละ 14 เนื่องจากจุดจาย
หนังสือการตูนรายใหญแถวผานฟา และ รานหนังสือแถวสยามสแควร  ไดรับผลกระทบจากเหตุการณการชุมนุม
ทางการเมือง ถึงแมหนังสือพ็อคเกตบุคสจะมีการเติบโตสูงก็ตาม สัดสวนรายไดจากการจัดจําหนายหนังสือพิมพ มี
สัดสวนรอยละ 74 รายไดจากการจัดจําหนายหนังสือการตูนและพ็อคเก็ตบุคส มีสัดสวนรอยละ 26 

 สัดสวนรายไดจากการขายและบริการของกรุป ในป 2552 เปรียบเทียบป 2553 ปรากฏวาป 2552 รายได
จากธุรกิจหนังสือพิมพคิดเปนรอยละ 73 รายไดจากสื่อทีวี วิทยุฯ มีสัดสวนรอยละ 21 รายไดจากธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท
และตางประเทศมีสัดสวนรอยละ 6 สําหรับป 2553 รายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพคิดเปนรอยละ 71 รายไดจากธุรกิจดาน
สื่อทีวี วิทยุฯ มีสัดสวนรอยละ 24 รายไดจากธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศมีสัดสวนรอยละ 5 

 สําหรับธุรกิจหนังสือพิมพนั้น ในป 2552  มีสัดสวนรายไดจากโฆษณารอยละ 67 รายไดจากการจําหนาย       
หนังสือรอยละ 33  ในป 2553 มีสัดสวนรายไดจากโฆษณารอยละ 72  รายไดจากการจําหนายหนังสือรอยละ 28 

 ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีกําไรจากผลการดําเนินงาน จํานวน 101 ลานบาท กําไรท่ีเกิดจากการปรับวิธีการ
ทางบัญชีจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยจํานวน 122 ลานบาท กําไรจากการตอรองราคาในการซื้อหุนบริษัทรวมมา
เปนบริษัทยอย จํานวน 91 ลานบาท  อีกรายการหนึ่งท่ีไดรวมอยูในกําไรจากผลการดําเนินงานคือกําไรจากการนํา 
NINE ซึ่งเปนบริษัทยอยเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอไอ ซึ่งเริ่มซ้ือขายในเดือนพฤศจิกายน 
2553 แตจํานวนหุนท่ีคณะกรรมการไดเสนอขายพรอมหุน IPO ของ NINE มีจํานวนเพียง 4 ลานหุน กําไรจาก
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รายการนี้จึงไมมากนัก  ภาพรวมผลประกอบการสําหรับป 2553  จะแสดงเปนกําไรสุทธิ 314 ลานบาท  เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ  47 ลานบาท   

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  มีคําถามดังน้ี 
1.จากงบดุลจะเห็นวาหน้ีสินหมุนเวียน กับ สินทรัพยหมุนเวียน มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันมาก อยาก

ทราบนโยบายการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน 
2.ผลตอบแทนของผูบริหารในรายละเอียดประกอบงบการเงินขอ 27 ของงบการเงินรวมในป 2553 มี

จํานวนสูงข้ึนมาก อยากทราบรายละเอียด 
3.จากงบกระแสเงินสด สวนกิจกรรมเงินลงทุน เงินสดท่ีใชไปในการซ้ืออุปกรณ และสินทรัพยไมมี

ตัวตน จํานวนประมาณ 450  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนคอนขางมาก อยากทราบท่ีมา 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารช้ีแจงทานผูถือหุนดังน้ี 

คําถามขอแรก จากงบการเงินรวมสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนท่ีมีสัดสวนใกลเคียงกันนั้น 
หนี้สินหมุนเวียนตัวใหญมาจากเงินกูยืมระยะสั้นประมาณ 600 ลานบาท และ เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปจํานวนประมาณ 300 ลานบาท สําหรับการบริหารเงินกูยืมระยะสั้นนั้น โดยปกติเมื่อต๋ัวสัญญาใชเงินครบ
กาํหนด จะไดรับการตออายทุุกครั้ง อยางไรก็ตามบริษัทไดเจรจาและประสานกับสถาบันการเงินอยางใกลชิดอยู
แลว 

ขอท่ี 2 เรื่องคาตอบแทนของผูบริหาร สําหรับงบการเงินรวมน้ันเนื่องจากบริษัทยอยท่ีเขาตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไปจํานวน 2 บริษัท มีการวาจางผูบริหารเพ่ิมเติม และ เมื่อมีการนับลําดับของพนักงานท่ีมี
หนาท่ีตองรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ทําใหตองจัดกลุมเลื่อนพนักงานในบางตําแหนงนับรวมข้ึนมาเปนผูบริหาร 
รวมถึงการซ้ือบริษัทรวมเขามาเปนบริษัทยอยก็ทําใหตองนับรวมผูบริหารของบริษัทรวมน้ันเขามาเปนผูบริหารของ
บริษัทยอยดวย จึงทําใหคาใชจายสวนนี้ในป 2553 สูงข้ึนกวาปกอน 

ขอท่ี 3 รายการซ้ืออุปกรณและสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึนในป 2553 สวนหน่ึงสืบเนื่องจาก NBC 
บริษัทยอยท่ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดลงทุนดานอุปกรณ เครื่องมือในระบบดิจิตอลตาม
แผนการใชเงินทุนท่ีไดรายงานตลาดฯไปแลว  และจากการท่ีบริษัทรวมบริษัทหนึ่งเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย  
ทําให บริษัทตองปรับการบันทึกทรัพยสินของบริษัทรวมน้ัน เปนบันทึกเต็มจํานวนตามหลักการของบริษัทยอย  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระท่ี 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2553 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงไดลงมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและรายงานของ
คณะกรรมการของบริษัทฯสําหรับป 2553 ดวยคะแนนเสียง 
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เห็นดวย    จํานวน   133,007,287    เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

เลขานุการบริษัทเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ตามรายละเอียดในงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแบบไมมีเงื่อนไข และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาไดจัดทําข้ึนอยางถูกตองตามท่ี
ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ดังปรากฏในรายงานประจําป 2553 ท่ีไดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุม

พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน   133,007,287    เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 

เลขานุการบริษัทแถลงกับท่ีประชุมวา ตามขอบังคับขอท่ี 42 กําหนดวา “บริษัทหามจายเงินปนผลจาก
เงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาํไร”   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทคือจายไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิ
ของบริษัท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

จากผลการดําเนินงานในป 2553 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ แตมีผลขาดทุนสะสมท้ังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามขอบังคับดังกลาว
ขางตนบริษัทไมสามารถจายเงนิปนผลได  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงาน
งวด 1 มกราคม 2553  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท้ังน้ีเพื่อสํารองเงินสดไวใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2553  ดวยคะแนนเสียง  
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เห็นดวย    จํานวน   133,007,287   เสียง       คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 5.    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

เลขานุการบริษัท แถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับขอ15.ของบริษัท กําหนดวาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําปทุกครั้ง ให กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ปจจุบันบริษัทมี
กรรมการท้ังส้ิน 11 คน ในป 2554  มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 4 คน คือ  

1. นายธนะชัย  สันติชัยกูล    กรรมการ  
2. นายปกรณ  บริมาสพร   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพนา  จันทรวิโรจน   กรรมการ 
4. นายนิวัตน  แจงอริยวงศ   กรรมการ 

เลขานุการบริษัทแถลงเพิ่มเติมวา ตามท่ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถ เสนอช่ือ
บุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมะสมเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึง
วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา 3 เดือน กอนวันประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 
ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด www.nationgroup.com และนําสงรายละเอียดไดทาง
ไปรษณีย ถึง ประธานกรรมการ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีตองออกตาม
วาระท้ัง 4 คน กลับเขาเปนกรรมการของบรษัิทสืบตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. นายธนะชัย  สันติชัยกูล   กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ 
2. นายปกรณ  บริมาสพร  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพนา  จันทรวิโรจน  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ 
4. นายนิวัตน  แจงอริยวงศ  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ 

โดย ประวัติและผลงานโดยยอของกรรมการท้ัง 4 คน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนได
พิจารณาลวงหนาแลว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 5. เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และเพื่อความโปรงใส 
และเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เลขานุการบริษัท จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอใหท่ีประชุมผูถือหุนทุกทาน ชวยกรอกบัตรออก 
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เสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากทานผูถือหุน เพื่อนํามาประมวลผล
ตอไป สําหรับการแจงผลการลงคะแนนจะแจงใหกับผูถือหุนทราบหลังจาก ขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเปน
รายบุคคลตามรายช่ือกรรมการที่เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งครบทุกทานแลว 

ผลการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
มีดังน้ี 
1) มีมติแตงต้ัง นายธนะชัย  สนัติชัยกูล กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ ดวยคะแนนเสียง  
เห็นดวย    จํานวน  133,007,287     เสียง      คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
2) มีมติแตงต้ัง นายปกรณ  บริมาสพร   กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน  133,007,287    เสียง       คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
 3) มีมติแตงต้ัง นายพนา  จันทรวิโรจน กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ ดวยคะแนนเสียง  
เห็นดวย    จํานวน   133,007,287   เสียง       คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
4) มีมติแตงต้ัง นายนิวัตน  แจงอริยวงศ กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ ดวยคะแนนเสียง  
เห็นดวย    จํานวน   133,007,287   เสียง       คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6.    พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2554 

เลขานุการบริษัทแถลงวา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการสื่อเปนเรื่องสําคัญ บริษัท มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ 
เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการ
ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ 
โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา   
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การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป  2554  คณะกรรมการเสนอการจายคาตอบแทนเพ่ิมเติม
ใหกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร  โดยประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร   และขอ
ปรับกําหนดการจายจากรายป เปนรายไตรมาส  

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น   

 
กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2554 (ปที่เสนอ) คาตอบแทนป 2553 

 คาตอบแทน เบ้ีย
ประชุม 

อ่ืนๆ รวม คาตอบแทน เบ้ีย
ประชุม 

อ่ืนๆ รวม 

ประธานกรรมการ: 
- นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 

 
400,000.- - - 

 
400,000.- 

 
- 

 
- - 

 
- 

กรรมการอิสระ: 
-นายนิสสัย เวชชาชีวะ 

 
200,000.- - - 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- - 

 
200,000.- 

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

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

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

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

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ  บริมาสพร 

 
400,000.- - - 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- - 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ 
- นายโยธิน เนื่องจํานงค 

 
300,000.- 
300,000.- 

- 
- 

- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการที่เปนผูบริหาร : 
-  นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
-  นายสุทธิชัย  แซหยุน 
-  นายพนา    จันทรวิโรจน 

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

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

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

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6. เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2554  
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2554 ตามท่ีกลาวขางตน ดวย

คะแนนเสียง 
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เห็นดวย    จํานวน   133,007,287   เสียง       คิดเปนรอยละ   100     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที ่7.     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 

เลขานุการบริษัทไดแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 โดยแตงต้ัง: 

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เปนผูลงลายมือช่ือใน     
                                                                     งบการเงินของบริษัทในป 2554 เปนปท่ี 4  หรือ  

2. นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ  
3. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4068   

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย  ประจําป  2554 โดยผูสอบบัญชีท้ัง  3 ทาน  ไมมี
ความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
สวนคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย รวม 8 บริษัท เปนเงิน 3,350,000 บาท เทากับป 2553  

สําหรับคาบริการอื่น บริษัท และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด หรือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีสังกัดในรอบปท่ีผานมา  

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในในวาระท่ี 7. เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 หรือนายวินิจ  
ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 แหง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย พรอมกับ
กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงนิ 3,350,000 บาท ดวย
คะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน   133.007,287    เสียง       คิดเปนรอยละ   100  ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0   ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0   ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 8.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

  ประธานฯ แจงท่ีประชุมวาวาระสําหรับน้ี จะเปนวาระท่ีไมมีการลงคะแนนเสียง จึงเปดโอกาสใหผูถือหุน
ไดซักถามเพ่ิมเติม  

ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดถามคณะกรรมการวา ตามท่ีบริษัทไดต้ังบริษัทยอยอีก 2 
บริษัท คือบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด และ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัดน้ัน ขอทราบวาจัดต้ังเรียบรอยหรือยัง 
และจะรับรูรายได และคาใชจายเมื่อไร  

ประธานเจาหนาท่ีบริหารช้ีแจงวา บริษัทยอยท้ัง 2 ไดจัดต้ังเรียบรอยในไตรมาส 4 ป 2553 ท้ังน้ีเปนไป
ตามแผนงานระยะยาวในการจัดโครงสรางบริษัท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสรางผูบริหารรุนใหม และ มีความ
ชัดเจนในการรับรูรายไดรายจายของแตละธุรกิจเพื่อความสะดวกในการบริหารและการเพ่ิมประสิทธิภาพ ท้ังน้ี 
บริษัทถือหุนในบริษัทยอยท้ังสอง 100%  

ไมมีกิจการอื่นใดตองพิจารณา 
ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและกรรมการท่ีสละเวลาเขารวมประชุม 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  14.55 น. 

 
 

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

            นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 
 
 

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

             นายธนะชัย  สันติชัยกูล 
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สิ่งที่สงมาดวย  2 
 

ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับ  
แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากน้ีใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

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

 
ขอ 30. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้ 

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

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

ขอ 32. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน
แทนกันก็ได โดยทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดและใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการ หรือ  
ผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถอืหุนและหรือผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คนหรอืไมนอยกวา 
กึ่งหน่ึงของจํานวนผูถอืหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

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

ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   
ถาไมมีรองประธานกรรมการ  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถอืหุนคนหน่ึง
เปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัทวาดวยการประชุม     และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ี
ประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น  การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติ
ของท่ีประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน
ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้นไมมีสิทธิจะ
ออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  ในการออกเสียงลงคะแนนถา
คะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด  
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สิ่งที่สงมาดวย 3 
 

เงื่อนไข  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัต ิ
ในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

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

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
-     ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ  
      โดยเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี 
- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการ

ประชุมวา เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให
ผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ 

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

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 
- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร 
       ประจําตัวขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ 
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 

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

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

• ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ถาผูถอืหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือ
หุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลอืกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด 
คนหน่ึงเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได  

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

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

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

เวลา  13.00  น. เปนตนไป 
 
การออกเสยีงลงคะแนน   

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และ
มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็
ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะตองแจงใหผูถือ
หุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนน 
ตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 
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สิ่งที่สงมาดวย 4 
ประวัติของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
ชื่อ : นายปกรณ   บริมาสพร 

อาย ุ : 64  ป 
ที่อยู :     7/195 หมู 6 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
การศึกษา : ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุน 17-Fellow Member 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (วตท) 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสงู วิทยาการตลาดทุน (วตท รุนท่ี 3) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
 : หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  รุนท่ี  1 
ประวัติการทํางาน 
 : 2536 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
   บริษัท ไลทต้ิงแอนดอีควิปเมนท  จํากัด (มหาชน) 
 : 2542 – ปจจุบัน  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
   บริษัท แอลแอนดอี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด 
 : 2547 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   
   บริษัท พรพรหมเมททอล จํากัด (มหาชน) 
  2553 -  ปจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จํากัด 
 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม  2554 
    : 26,900  หุน (0.02%) 
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สิ่งที่สงมาดวย 4 

ประวัติของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

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

 
 
 

 
-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปท่ีเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2553 

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

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

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

    บริษัท ไลทต้ิงแอนดอีควิปเมนท จํากัด(มหาชน) 
2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ บริษัท พรพรหมเมททอล จํากัด (มหาชน) 

2 - - 
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สิ่งที่สงมาดวย  6 
Attached Document No.6 

         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ขาพเจา.        สัญชาติ.                                         
I/We               nationality       

            อยูบานเลขที่.                         
Address          

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

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

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

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

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

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

 

1.  ชื่อ         นายปกรณ            บริมาสพร                       อายุ    64    ป อยูบานเลขที่          7/195 หมู 5                           
Name Mr. Pakorn Borimasporn, Independent Director, Age 64 years, residing at 7 /195 Moo 5 
ถนน                         -  ตําบล/แขวง     บานใหม    อําเภอ/เขต   ปากเกร็ด             
Road       Tambol/Khwaeng Banmai    Amphur/Khet  Pakkred 
จังหวัด    นนทบุรี    หรือ 
Province  Nonthaburi          or 

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

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามญั 

ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554  ในวันที่ 13 มถิุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5 เลขที่ 1854 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2011 on June 13, 2011 at 14.00 hrs, at Conference Room,5th Floor, 1854, 
Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and place as may 
be postponed or changed. 
 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้.- 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects,  or 

     (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที ่  1       รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2554 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2011 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่   2 พิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท 
Agenda  2      To consider and approve the change in par value of the Company’s shares 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที ่  3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท 

Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect 
the change in par value of the Company’s shares 

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

วาระที ่4 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 
Agenda 4 To consider other matters (if there are any) 
      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือก
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉนัทะมสีิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 

ลงช่ือ...................................................................ผูมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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. 



Index
●

nongnuch
Typewritten Text
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