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วันท่ี  22 มีนาคม 2556 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
เรียน ทานผูถือหุน  
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 2. รายงานประจําป 2555 

3. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ            
7. รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีประจําป 2556 
8. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรใหแก 
 ผูถือหุนเดิมของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
9. รายละเอียดเบ้ืองตนของโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อ 
 เสนอขายแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด  
       (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย 
10. ขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 6 การจัดประชุมผูถือหุน 
11. เงื่อนไข หลักเกณฑ และ วิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุมผูถอืหุน 
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 
13. แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม 
14. หนังสือมอบฉันทะ 
15. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถือหุน 

 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัท บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 14 .00 น. ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท 
เลขท่ี 545 ซ.สุขุมวิท 31 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดจัดข้ึนในวันท่ี 26 เมษายน 2555 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
ภายใน 14 วันนบัแตวันประชุมฯ ตามท่ีกฏหมายกําหนดแลว นอกจากน้ี บริษัทฯ 



4 
 

ไดเผยแพรรายงานดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.nationgroup.com  ดวย เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไมปรากฎวามีผูใดคัดคาน
หรือขอแกไขแตอยางใด โดยมีสําเนารายงานการประชุมดังกลาวปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุม
ดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณา
อนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับ
ป 2555   

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ 
สําหรับป 2555 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ สําหรับป 2555 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงาน
ประจําป 2555 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการรับรองงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 42  กําหนดไววา “บริษัทหามจายเงินปนผล จาก
เงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร” นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือจายไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใตเงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกลาว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน   
  จากผลการดําเนินงานในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 104.65 ลานบาทและมีกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 จํานวน 97.44 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยในป 2556 บริษัทมีแผนที่จะประมูลดิจิตอลทีวี ซึ่งเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง
กับธุรกิจเดิมของบริษัทและตองการเก็บเงินสดไวเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2555 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถสํารองเงินสดไวสําหรับแผนการลงทุนในการประมูล
ชองดิจิตอลทีวี ซึ่งเปนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ   

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 15 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน
สามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 11 คน โดยในป 
2556 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 4 คน ดังน้ี 

1)  นายสุทธิชัย  แซหยุน     ตําแหนง  กรรมการ/ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมสิน สมะลาภา         ตําแหนง  กรรมการ/รองประธานกรรมการ 
3)  นางสาวดวงกมล โชตะนา         ตําแหนง  กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการ 
4)  นางคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล ตําแหนง  กรรมการ 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนสวนนอยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556  ผานทางเว็บไซตของ
บริษัทฯ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลใดเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ    
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาถึง
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบดวย ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ท้ัง 4 คนท่ีผานมาแลวเห็นเปนท่ีประจักษวา กรรมการท้ัง 4 คนไดทุมเทปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบและเปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันสรางคุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลับเขามา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

1)  นายสุทธิชัย  แซหยุน     ตําแหนง  กรรมการ/ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมสิน สมะลาภา         ตําแหนง  กรรมการ/รองประธานกรรมการ 
3)  นางสาวดวงกมล โชตะนา         ตําแหนง  กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการ 
4)  นางคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล ตําแหนง  กรรมการ 
ท้ังน้ี เนื่องจากนายสุทธิชัย แซหยุน นายเสริมสิน สมะลาภา และนางสาวดวงกมล โชตะนา ซึ่งเปนกรรมการท่ี

ออกตามวาระในครั้งน้ี เปนกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ เมื่อท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 มีมติแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาวใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง กรรมการดังกลาว
จะคงเปนกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามเดิมตอไป โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท   
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 (ขอมูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ สืบตอไปอีกวาระหนึ่งปรากฏตามส่ิงท่ี
สงมาดวย 6) 

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2556 

หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการ
สรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการสําหรับกิจการสื่อเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให
คณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ง
คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ตาง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา   

ขอเท็จจริงและเหตุผล :  คาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2555 โดยใหจายคาตอบแทนใหกับประธานกรรมการบริษัทฯ ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร โดยกําหนดการจายเปนราย
ไตรมาส  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2556 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมี
คาตอบแทนในรูปแบบอื่น ซึ่งเทากับป 2555 ดังน้ี 

 
กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2556 (ปที่เสนอ) คาตอบแทนป 2555 

 
คาตอบแทน 

เบี้ย
ประชุม 

อื่นๆ รวม คาตอบแทน 
เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม 

ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชัย  แซหยุน 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการอิสระ: 
- นายนิสสัย  เวชชาชีวะ* 
- นายนวิัตน  แจงอริยวงศ** 

 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 

 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 

กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร: 
- นางคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ  บริมาสพร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายโยธิน  เนือ่งจํานงค 
- นายเชวง   จริยะพิสุทธ์ิ 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร : 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 
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กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2556 (ปที่เสนอ) คาตอบแทนป 2555 
 

คาตอบแทน 
เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม คาตอบแทน 

เบี้ย
ประชุม 

อื่นๆ รวม 

- นางสาวดวงกมล โชตะนา 
- นายพนา จันทรวิโรจน 
- นายอดิศกัดิ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ 

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

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

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

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

รวม 2,800,000.-   2,800,000.- 2,800,000.-   2,800,000.- 

หมายเหตุ : *   นายนิสสัย เวชชาชีวะ ลาออกจากการเปนกรรมการอิสระมีผลวันท่ี 19 มนีาคม 2556   
  ในปจจุบันคณะกรรมการบรษัิทประกอบดวยกรรมการท้ังส้ินจํานวน 11 ตําแหนง  (รวมตําแหนง 
      กรรมการท่ีวางอยูจํานวน 1 ตําแหนง) โดยมีกรรมการอิสระจาํนวน 4 ราย ท้ังน้ีบริษัทกําลังอยูระหวางการ
  สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือทดแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางอยูดังกลาว 
 ** นายนิวัตน แจงอรยิวงศ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ต้ังแต วันท่ี 29 เมษายน 2540   
  ปจจุบันเปนกรรมการ  ท่ีมีคุณสมบัติเปนอิสระ และดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2556 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 
1. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2556 เปนปท่ี 1 

หรือ  
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183  หรือ 
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  

 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 4 ทานไมมีความสัมพันธและไมมีสวนได
เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทยอย/ กิจการท่ีควบคุมรวมกัน/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
แตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีดีเปนท่ีนาพอใจ และบุคคลท้ัง 4 มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ   

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ี
ควบคุมรวมกัน รวม 11 บริษัท เปนเงิน 3,725,000.-  บาท  

 (สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปท่ีผานมา)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
กลั่นกรองการเลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
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ประจําป 2556 แตงต้ังผูสอบบัญชี สําหรับป 2556 และกําหนดคาตอบแทนตามท่ีไดกลาวมาขางตน (รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาดวย 7) 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 จํานวนไมเกิน 
1,647,740,300 หนวย เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเปนการระดมทุนสําหรับใชในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย
ของบริษัทฯ อันไดแกบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) และบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ัน
แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“NINE”) รวมท้ังเปนเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ อีกท้ังเพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชชําระหน้ี
ตอเจาหน้ีของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 3”) จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หนวย แกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน 1 
หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคาและมีราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 
3 ดังกลาว 1 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย 8  
 นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และบรรลุผลสําเร็จ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 
ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของและดําเนินการตางๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการดําเนินการขอ
อนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 และหุนสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
 ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หนวย เพ่ือ
เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right 
Offering) รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ กระทําการดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวย 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2จํานวนไมเกิน 
82,387,015 หนวย แกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
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  ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือเปนการใหรางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตลอดจนเปนแรงจูงใจเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงาน
ดังกลาว มีความต้ังใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในระยะยาว รวมท้ังเพ่ือ
เปนการระดมทุนสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท
ฯ แกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังที่ 2”) 
จํานวนไมเกิน 82,387,015 หนวย โดยไมคิดมูลคาและมีราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2  
ดังกลาว 1 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย 9  
  นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และ
บรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของและดําเนินการตางๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการ
ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุนสามัญท่ีออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP ครั้งท่ี 2 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
  ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงคัดคาน  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 จํานวนไมเกิน 82,387,015 
หนวย รวมถึงการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําการ
ดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวย 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
3,377,867,615 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเปนการรองรับการออกและเสนอขายและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 3 และใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 ในวาระท่ี 8 และ 9 ขางตน และเพื่อระดมทุนสําหรับใชในการจองซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยของบริษัทฯ อันไดแก NBC และ NINE รวมท้ังเพ่ือเปนเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจ
การศึกษา ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ อีกท้ัง
เพื่อนําเงินท่ีไดมาใชชําระหน้ีตอเจาหน้ีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
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จํานวน 873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
3,377,867,615  หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท  

นอกจากน้ี เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทนดังน้ี 

“ ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,663,572,194.95 บาท (สองพันหกรอยหกสิบสาม
ลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสองพัน
หนึ่งรอยเกาสิบสี่บาทเกาสิบ
หาสตางค) 

 แบงออกเปน 5,025,607,915 หุน (หาพันยี่สิบหาลานหกแสน
เจ็ดพันเการอยสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.53 บาท (หาสิบสามสตางค) 

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 5,025,607,915 หุน (หาพันยี่สิบหาลานหกแสน
เจ็ดพันเการอยสิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - - ” 

 
ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 10 ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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11.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท 
โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right 
Offering) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(ก) เสนอขายในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท 
(ข) ผูถือหุนมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดตามสิทธิ ตํ่ากวาสิทธิ หรือเกินกวาสิทธิของตน

ตามอัตราสวนท่ีกําหนดไวได โดยท่ีผูถือหุนเดิมท่ีจองซ้ือตามสิทธิหรือตํ่ากวาสิทธิจะไดรับการ
จัดสรรท้ังจํานวน และผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซ้ือ
เกินกวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนสามัญท่ีไมไดรับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมท่ี
ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทาน้ัน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือ
ดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมท่ีประสงคจะซ้ือหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน (Pro Rata Basis) ใน
ราคาเดียวกันกับหุนท่ีไดรับการจัดสรร และในกรณีท่ีหุนสามัญเพิ่มทุนสวนท่ีเหลือมีจํานวนนอย
กวาจํานวนท่ีมีผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือใหแกผูถือ
หุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวนหุนสามัญเดิมท่ีถืออยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนกระท่ังไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร 

(ค) กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ กําหนดในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมีการ
แกไข) (“พรบ. หลักทรัพยฯ”)โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2556 
รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2556 อยางไรก็ดี สิทธิในการจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

(ง) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป 

(จ) ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและไดรับการจัดสรร จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 
ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ดังกลาว มีอัตราการใชสิทธิ เทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ
เพ่ิมทุน 1 หุน และมีราคาการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 เทากับ 1 บาทตอหุน 

11.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ท่ีจะเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ี
จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และไดรับ
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายครั้งน้ี 
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11.3 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 82,387,015 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ0.53 บาท เพ่ือ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งท่ี 2 

 
นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และ

บรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาการ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนและการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 และใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP ครั้งท่ี 2 ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การนําหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ  

ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท โดยมีรายละเอียดเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําการดังท่ีไดกลาวมาขางตน ท้ังน้ี ให
กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2556 รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงินคาจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2556 อยางไรก็ดี สิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู
ถือหุนของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000,000 บาท 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเปนการระดมทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังเพ่ือเปนการชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเปนการลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุนกู ในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   

ประเภท หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไม
ดอยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไมมีประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

สกุลเงิน เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลตางประเทศอื่นๆ 

จํานวนเงินรวม ไมเกิน 1,500,000,000 บาท หากเปนสกุลเงินตางประเทศใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใน
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ของหุนกู
ท้ังหมด 

วันท่ีออกหุนกู (Issue Date) ในแตละคราว 

มูลคาท่ีตราไว หนวยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

อายุ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย
พิจารณากําหนดอายุหรือไมกําหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของ
ประเภทตราสารและสภาวะตลาด 

วิธีการจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือผูลงทุน
สถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนโดยฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบงขายเปนรุนเดียวหรือหลายรุน และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) 
และสามารถออกและเสนอขายแยกตางหากจากกันก็ได การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายใหกับผูถือหุนกูเดิมซ่ึงตราสารน้ัน ๆ กําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรือ
ถูกไถถอนคืนกอนกําหนด ท้ังน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการขออนุญาตจากหนวยราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

การไถถอน
กอนครบอาย ุ

ผูถือหุนกูอาจมีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด 
และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ท้ังน้ี ให
เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูท่ีจะออกในแตละคราว โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการขออนุญาตจาก
หนวยงานราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกูท่ีไดออกภายในวงเงินท่ีไดรับ
อนุมัติขางตน บริษัทฯ สามารถออกหุนกูทดแทนเพ่ิมเติมอีกไดตามจํานวนท่ีไดไถ
ถอนหรือชําระคืน 

วัตถุประสงค 1. เพื่อชําระคืนหน้ีเดิม ซึ่งจะเปนการลดภาระตนทุนทางการเงินของ   
บริษัทฯ 

2. เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจ 

 
นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และ

บรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาการ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา (ก) กําหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู เชน การกําหนดช่ือ ลักษณะการขายหุนกู จํานวน
หุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของหุนกู หลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย ระยะเวลาไถถอน การ
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ไถถอนกอนกําหนด อัตราดอกเบ้ีย วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เปนตน (ข) 
แตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือของผูออก
หลักทรัพย และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และ (ค) เขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกู
ในครั้งน้ี รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหน้ี หรือตลาดรองแหงใด ๆ และการดําเนินการขอ
อนุญาตกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
  ท้ังน้ี วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณา
อนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําการดังท่ีได
กลาวมาขางตนดวย  

  
วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน 
ผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอก
ขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ กอน
เริ่มการประชุม 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 โดยคําส่ังประธานกรรมการ 
  
 
 
 นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
 กรรมการผูอํานวยการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 1  
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2555 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม  

 
ประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองอราวินดา ช้ันเอ็ม โรงแรมเลอบัว แอท สเตท  

ทาวเวอร เลขท่ี 1055 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 
เร่ิมการประชุม 

 
นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม และไดมอบหมาย

ใหนางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอํานวยการ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) กลาวช้ีแจงใหท่ีประชุม
รับทราบข้ันตอนการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุน และดําเนินการประชุมในครั้งน้ี  
      โดยขอแนะนํากรรมการบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมท่ีเขารวมการประชุมตอท่ี 
ประชุมดังน้ี 
  
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม 
1. นายสุทธิชัย แซหยุน  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเสริมสิน สมะลาภา  รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายปกรณ บริมาสพร  กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายโยธิน เนื่องจํานงค  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนิสสัย เวชชาชีวะ  กรรมการอิสระ 
7. นายนิวัตน แจงอริยวงศ  กรรมการ 
8. นางสาวดวงกมล  โชตะนา                          กรรมการ และกรรมการผูอํานวยการ 
รวมมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 8 คน  
 
กรรมการที่ไมไดเขาประชุม 
1.   นางคริสติน  ดีไบยเอส เบนรเดล   กรรมการ 
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ผูบริหารของบริษัทและบริษัทในกลุมที่เขารวมประชุม    
นายพนา  จันทรวิโรจน  กรรมการผูอํานวยการบริษัท เนช่ัน นิวส เน็ทเวิรค จํากัด สายธุรกิจดานขาวตางประเทศ 
นายอดิศักดิ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ    กรรมการผูอํานายการ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน)  
นายศิวะพร ชมสุวรรณ                กรรมการผูอํานวยการบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด(มหาชน) 
                                             สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนท 
นางเกษรี กาญจนวณิชย             รองประธานกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด(มหาชน) 
นางสาวอรพิมพ เหลืองออน        กรรมการผูอํานวยการบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด สายธุรกิจ ดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 
นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท        กรรมการผูอํานวยการบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สายธุรกิจโรงพิมพ 
นางสาวพิมพกาญจน ยันศรีสิริชัยกรรมการผูอํานวยการ ฝายขายโฆษณา 
ผศ.ดร พงษอินทร รักอริยะธรรม   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
นางสาวมัธยา โอสถานนท          ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงิน 
นายสุพจน เพียรศิริ                   ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี 

บริษัทไดกลาวแนะนําผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ท่ีเขารวมประชุม ไดแก นาย
วิเชียร ธรรมตระกูล กรรมการบริหารและผูสอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอย  

และกลาวแนะนําท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ธนาธิปแอนดพารทเนอรส จํากัด นางสาวชวลรรค ศิวยาธรกอน
เริ่มการประชุมตามกําหนดวาระ บริษัทฯ ขอแถลงตอท่ีประชุมเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ  เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน อยางเปนธรรมและเทาเทียมกันนั้น บริษัทไดกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ และ
วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนไว เปนลายลักษณอักษร และไดจัดสงใหผูถือ
หุนพรอมสําเนาขอบังคับหมวดท่ี 6 เรื่องการประชุมผูถือหุน แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว ในการจัดประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดเตรียมช้ีแจงแนวปฏิบัติตอท่ีประชุม กอนการประชุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. เปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2555โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการลวงหนา  3 เดือน กอนวันประชุมสามัญประจําปผู
ถือหุน ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด www.nationgroup.com และนําสง
รายละเอียดไดทางไปรษณียถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท  ต้ังแตวันท่ี  24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันท่ี 
31 มกราคม  2555    

ปรากฏวา  ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใด
เสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ผานทางเวบไซด 
www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338-3938  ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม  2555 ถึงวันท่ี 12 เมษายน  
2555  เพ่ือใหคณะกรรมการและฝายบริหารไดรวบรวมเตรียมช้ีแจงในวันประชุมผูถือหุน  
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอคําถามลวงหนาเขามาแตอยางใด   
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3. เปดโอกาสผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ
ฉันทะแทนผูถือหุนได  ในปนี้กรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไม
สามารถเขารวมประชุมได คือ นายปกรณ  บริมาสพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติ
โดยสังเขป ไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนของบริษัทในครั้งน้ี  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท หมวดท่ี 6  “การประชุมผูถือหุน”   ขอ 35 และ 36 ซึ่งไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุน
ทราบลวงหนาแลว  

ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัท วาดวยการประชุมและใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  เวนแตท่ีประชุมจะ
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 36.เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของ
ท่ีประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุน
เปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ    ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอน้ัน  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ   ในการออกเสียงลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด” 

สําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทาน
ใดคัดคานหรือเห็นเปนอยางอื่นก็ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองตามท่ีประธานฯเสนอ  แตถาวาระใดมี  ผู
ถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ก็ขอใหยกมือข้ึน ผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองด
ออกเสียง จะใชวิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกใหทานผูถือหุนตอนลงทะเบียนกอนเขาหองประชุม โดยการ
ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนใหตรงตามวาระพรอมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนดวยทุกครั้ง แลวจะมีเจาหนาท่ีไป
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนตอไป ท้ังน้ีใหหมายรวมถึงผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศใหทานผูถือหุนทราบในแตละวาระ โดยผูถือหุนมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู คือ หนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง   

วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตาม
วาระ  จะใหท่ีประชุมผูถือหุนใชวิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อความโปรงใสและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดมอบบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ี จะนับเปนสวนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นดวย และ
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาการออกเสียงลงมติวาระน้ันเปนอันสิ้นสุด  

หลังจากน้ันไดแถลงตอท่ีประชุมใหทราบวา จํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 
1,647,740,300 หุน  
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 44 ราย นับจํานวนหุนได 368,584,900 หุน คิดเปนรอยละ 22.37 ของหุนท้ังหมด  
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 63 ราย นับจํานวนหุนได 892,952,410 หุน คิดเปนรอยละ 54.19 ของหุน
ท้ังหมด  
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รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 107 ราย นับจํานวนหุนได 1,261,537,400 หุน คิดเปนรอยละ  76.56 ของหุนท้ังหมด  
ซึ่งครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงขอดําเนินการตามวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
ดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554  
 

 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา   เลขานุการบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  
ครั้งท่ี 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติ
ของท่ีประชุมผูถือหุน จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2554 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถอืหุน 
 ไมมีผูถือหุนแสดงความเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1 เรื่อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2554  

  ระหวางวาระน้ีไดมีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิม  3 ราย นับจํานวนหุนได  34,000  หุน รวมผูถือหุนท่ีเขารวม
ประชุมท้ังส้ิน 110 ราย นับจํานวนหุนได 1,261,571,400 หุน คิดเปนรอยละ  76.56 ของหุนท้ังหมด  
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี  1/2554 ดวยคะแนน
เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย    จํานวน   1,261,571,400  เสียง     คิดเปนรอยละ   100      ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0                เสียง   คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0                เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

กรรมการผูอํานวยการ แจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมเติมอีก  2   ราย จํานวน 20,200     
หุน จึงขอแจงจาํนวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมใหมดังน้ี 

ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 48 ราย นับจํานวนหุนได 368,638,990 หุน คิดเปนรอยละ 22.37 ของหุนท้ังหมด  

ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64  ราย นับจํานวนหุนได 892,952,610  หุน คิดเปนรอยละ 54.19  ของหุน
ท้ังหมด 

รวมผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 112 ราย  นับจํานวนหุนได 1,261,591,600    หุน คิดเปนรอยละ 76.56 ของหุนท้ังหมด 

 
วาระที่2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ สําหรับป 2554 

กรรมการผูอํานวยการ ไดรายงานใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในรอบปท่ีผานมาใหแกผูถือหุนทุกทานทราบ 

 ใน ป 2554 เปนปท่ีเกิดภาวะน้ําทวม ซึ่งสงผลกระทบในวงกวาง แตในชวง 9 เดือนแรก ยอดขายของป 2554 
เพิ่มข้ึนจาก 1,880 ลานบาทในป 2553 เปน 1,918 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 38 ลานบาท ในขณะท่ี Q4 ถูกผลกระทบจากนํ้า
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ทวมทําใหยอดขายเฉพาะไตรมาสน้ีลดลง จาก 817 ลานบาทเหลือเพียง 725 ลานบาท ทําใหรายไดจากยอดขายท้ังปลดลง 2 
% จาก 2,697 ลานบาทเหลือ 2,643 ลานบาท ซึ่งถือวานอยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ท่ีถูกผลกระทบ หากพิจารณา
รายไดจาการขายโฆษณา ป 2554 เทียบกับป 2553 ในชวง 9 เดือนแรกจะเพ่ิมข้ึนจาก 1,222 ลานบาท เปน 1,319 ลานบาท 
หรือเพ่ิมข้ึน 8% เมื่อเทียบกับ 9เดือนแรกของปกอน แตในชวงไตรมาสสุดทาย รายไดโฆษณาลดลงจาก 635 ลานบาท เหลือ 
559 ลานบาท หรือลดลง 12% เปนผลใหรายไดโฆษณาท้ังป 2554 เพิ่มจากป 2553 เพียง 1% หรือเพิ่มจาก 1,857 ลานบาท
เปน 1,878 ลานบาท สําหรับรายไดท่ีไมใชโฆษณา เกิดจากการจําหนายหนังสือพิมพ หนังสืออื่น การขนสง และอื่น ๆ  เมื่อ
น้ําทวมจึงถูกผลกระทบ ทําใหรายไดสวนนี้ลดลง 9% จาก  840 ลานบาทเหลือ 765 ลานบาท ภาพรวมการดําเนินงานของ
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีกําไรจากผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 150 ลานบาท และแสดงกําไรสุทธิ เทากับ 104 ลานบาท   

 เนื่องจากขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึน จึงขอแจงจํานวนผูถือหุนท่ีเขาประชุมดังน้ี 
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 48 ราย นับจํานวนหุนได 368,638,990 หุน คิดเปนรอยละ 22.37 ของหุนท้ังหมด        ผู
ถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64 ราย นับจํานวนหุนได 892,952,610 หุน คิดเปนรอยละ54.19ของหุนท้ังหมด 
รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 112 ราย นับจํานวนหุนได 1,261,591,600 หุน คิดเปนรอยละ  76.56 ของหุนท้ังหมด 

 ท้ังน้ี ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) ไดเสนอแนะวา หลังจากพิจารณางบดุลป 2553 มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 1.96 เทา ป 
2554 เหลือ 1.88 เทา ขอใหคณะกรรมการพิจารณาใหอัตราสวนดังกลาว ไมควรเกิน 1.5 เทา จะไดประโยชนท้ังตอบริษัท
ในการดําเนินธุรกิจ และผูถือหุนดวย  

คุณสุทธิชัย แซหยุน (ประธานกรรมการ) กลาวตอท่ีประชุมวา จะขอนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดังกลาว
ตอไป  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพ่ิมเติม บริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 2. เรื่อง      
พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2554 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงไดลงมติอนมุัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและรายงาน
คณะกรรมการของบริษัทฯสําหรับป 2554 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย    จํานวน   1,261,591,600  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 2554 
กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา   บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววา
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ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2554 ท่ีบริษัท
ฯ ไดจัดสงใหแกทานพรอมหนังสือเชิญประชุม 

จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม บริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 3. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน   1,261,591,600  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  2554 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  ตามขอบังคับขอท่ี 42 กําหนดไววา บริษัทฯ หามจายเงินปนผล
จากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร และบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของบริษัท
ฯ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต อยางไรก็ดี แมผลการดําเนินงานในป 2554 
บริษัทฯ จะมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แตเนื่องจากบริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสะสมท้ังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเปนเหตุใหบริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลได 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เพ่ือสํารองเงินสดไวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ี 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2554 
ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
เห็นดวย    จํานวน   1,261,591,600  เสียง  คิดเปนรอยละ   100      ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน            0           เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน                  0             เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

วาระที่ 5.    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ     
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 15 กําหนดวา ในการประชุม
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สามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง โดยในป 2555 มี
กรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1.นายเชวง   จริยะพิสุทธิ์          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             
2.นายโยธิน  เนื่องจํานงค         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายนิสสัย  เวชชาชีวะ       กรรมการอิสระ 

 
ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555 ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่ง
ผลปรากฏวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
       ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีประสบการณ ความเช่ียวชาญ และท่ี
ผานมา ไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและเปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันสราง
คุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหทาน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ี
กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระ ท้ังน้ี เพ่ือความโปรงใสและเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ขอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอใหท่ีประชุม
ผูถือหุนทุกทาน กรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากทาน ผูถือหุน 
เพื่อนํามาประมวลผลตอไป สําหรับการแจงผลการลงคะแนนจะแจงใหกับผูถือหุนทราบหลังจาก ขอใหท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงเปนรายบุคคลตามรายช่ือกรรมการท่ีเสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงครบทุกทานแลว  
 
มติที่ประชุม  ผลการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล มีดังน้ี 
วาระที่  5.1 มีมติแตงต้ัง นายเชวง   จริยะพิสุทธิ์   กลับเขาดาํรงตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน 1,261,211,600 เสียง       คิดเปนรอยละ   99.93       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน             380,000 เสียง       คิดเปนรอยละ      0.03       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน             560,000 เสียง       คิดเปนรอยละ      0.04       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่5.2 มีมติแตงต้ัง นายโยธิน  เนื่องจํานงค กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน 1,261,201,600 เสียง       คิดเปนรอยละ    99.93     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน             390,000 เสียง       คิดเปนรอยละ      0.03     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน             560,000 เสียง       คิดเปนรอยละ      0.04     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 5.3 มีมติแตงต้ัง นายนิสสัย  เวชชาชีวะ      กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ  
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ดวยคะแนนเสียง  
เห็นดวย    จํานวน 1,261,211,600 เสียง       คิดเปนรอยละ    99.93        ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน             380,000 เสียง       คิดเปนรอยละ      0.03       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน             560,000 เสียง       คิดเปนรอยละ      0.04       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

หลังจากจบวาระนี้ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึน จึงขอแจงจํานวนดังน้ี 
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 49 ราย นบัจํานวนหุนได 369,198,990 หุน คิดเปนรอยละ 22.41 ของหุนท้ังหมด           
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64 ราย นับจํานวนหุนได 892,952,610 หุน คิดเปนรอยละ 54.19 ของหุนท้ังหมด 
รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 113 ราย นับจํานวนหุนได 1,262,151,600 หุน คิดเปนรอยละ  76.60 ของหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 6.    พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม 

กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการเห็นควรใหหาผูมีความรู ความสามารถ และ 
ประสบการณดานส่ืออยางครบวงจร ท้ังส่ือสิ่งพิมพ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อรูปแบบใหม มาดํารงตําแหนงกรรมการ
เพิ่มเติม เพื่อชวยสนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใหเติบโตตามเปาหมายท่ีวางไว จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง         
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ เปนกรรมการ โดยประวัติของคุณอดิศักดิ์ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมท่ี
บริษัทฯ ไดจัดสงใหทาน 
 

ท้ังน้ี โดยท่ีกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 2 ทานไดลาออกไปกอนหนาการประชุมในวันนี้ ตามท่ีบริษัทฯ ไดแจง
ขาวผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแลว ดังน้ัน หากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติแตงต้ังคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ 
เขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอในวาระนี้ บริษัทฯ จะมีกรรมการจํานวน  10 ทาน โดยยังคงมี
ตําแหนงท่ีวางอยู 1 ตําแหนง รวมเปนจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 11 ทานตามเดิม สําหรับตําแหนงกรรมการท่ียังวางอยูนั้น 
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
แตงต้ังบุคคลดังกลาวเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีลาออกในโอกาสตอไป 
 

เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม  จึงขอใหผูถือหุนลงมติเพื่ออนุมัติแตงต้ังคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ เปนกรรมการ
บริษัทฯ และสําหรับผูถือหุนทานใดท่ีประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระน้ี ขอให
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พรอมท้ังลงนามกํากับ 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายอดิศักดิ์   ลิมปรุงพัฒนกิจ เปนกรรมการบริษัท อีก  1 ตําแหนง  
ดวยคะแนนเสียง  
เห็นดวย    จํานวน 1,262,151,600 เสียง        คิดเปนรอยละ   100      ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2555 
กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปน

ผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ี
ใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการป 2555 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหทาน 

ท้ังน้ี คาตอบแทนกรรมการป 2555 รวมจํานวน 2,800,000 บาท เปนอัตราเดียวกับป 2554 โดยคาตอบแทนสําหรับ
ตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ จะเปนอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนสําหรับกรรมการ
ท่ีเปนผูบริหารจะเปนอัตราเดียวกันกับกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร ซึ่งมีกําหนดจายเปนรายไตรมาส  

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น   

ตําแหนง 
 

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการ 400,000 บาท/คน/ป 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/คน/ป 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ป 
กรรมการอิสระ 200,000 บาท/คน/ป 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 200,000 บาท/คน/ป 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 200,000 บาท/คน/ป 

ท้ังน้ีได เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทฯจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 7. เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2555  
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําป 2555 ตามท่ีกลาวขางตน  
ดวยคะแนนเสียง  
เห็นดวย    จํานวน 1,262,151,600 เสียง       คิดเปนรอยละ   100      ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 
 

วาระที่ 8.     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 
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กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยแตงต้ัง: 

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เปนผูลงลายมือช่ือในงบ      
                                                        การเงินของบริษัทในป 2555 เปนปท่ี 5  หรือ  
 2.  นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ  
 3.   นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4068   

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ประจําป 2555 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธและ
ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมี
ความเปนอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สวนคาสอบบัญชีประจําป 2555 ของ
บริษัทและบริษัทยอย รวม 8 บริษัท เปนเงิน 3,085,000 บาท  

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น บริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในในวาระ
ท่ี 8. เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 หรือ นายวินิจ  ศิลา
มงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 แหง  บริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทและบริษัทยอย พรอมกับกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 3,085,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน 1,262,151,600  เสียง       คิดเปนรอยละ   100      ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน           0               เสียง       คิดเปนรอยละ      0       ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

กอนท่ีจะเริ่มวาระตอไป ขอแจงจํานวนผูถอืหุนท่ีมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติมดังน้ี’ 
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 50 ราย นบัจํานวนหุนได 369,218,990 หุน คิดเปนรอยละ 22.41 ของหุนท้ังหมด         
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64 ราย นับจํานวนหุนได 892,952,610 หุน คิดเปนรอยละ 54.19ของหุนท้ังหมด  
รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 114 ราย นับจํานวนหุนได 1,262,171,600 หุน คิดเปนรอยละ  76.60 ของหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 2,500,000,000 บาท เปน 1,647,740,300 บาท 
โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนาย 

กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายอยูเปนจํานวน
ท้ังส้ิน 852,259,700 หุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 2,500,000,000 
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บาท เปน 1,647,740,300 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายดังกลาวจํานวน 852,259,700 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
1 บาท  

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น บริษัทจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 

9. เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 2,500,000,000 บาท เปน 1,647,740,300 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ี
ยังไมไดจําหนาย 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 2,500,000,000 บาท เปน 1,647,740,300 
บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนาย ดวยคะแนนเสียง 
 
เห็นดวย    จํานวน 1,255,566,700  เสียง      คิดเปนรอยละ  99.48    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน            0              เสียง       คิดเปนรอยละ        0     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน          6,604,900  เสียง       คิดเปนรอยละ    0.52    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนของ
บริษัทฯ 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 9 คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เปนดังน้ี 
             ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน      1,647,740,300  บาท 
                        แบงเปน                              1,647,740,300  หุน 
                        มูลคาหุนละ                                            1  บาท 
                        โดยแยกออกเปน 
                        หุนสามัญ                           1,647,740,300  หุน 
                        หุนบุริมสิทธิ                                            -  หุน 

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น บริษัทจึงเสนอขอใหผูถือหุนทุกทานลงมติ เพื่ออนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
ของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน 1,255,566,700  เสียง       คิดเปนรอยละ  99.48    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน            0              เสียง       คิดเปนรอยละ        0     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน          6,604,900  เสียง       คิดเปนรอยละ    0.52    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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กอนท่ีจะเริ่มวาระตอไป ขอแจงจํานวนผูถอืหุนท่ีมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติมดังน้ี’ 
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 52 ราย นบัจํานวนหุนได 369,553,960 หุน คิดเปนรอยละ 22.43 ของหุนท้ังหมด         
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ  64 ราย นับจํานวนหุนได 892,952,610 หุน คิดเปนรอยละ 54.19 หุนท้ังหมด  
รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 116  ราย นับจํานวนหุนได 1,262,506,570 หุน คิดเปนรอยละ  76.62 ของหุนท้ังหมด 

วาระที่ 11  พิจารณาและอนุมัติการโอนทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 
กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  เมื่อพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังท่ีปรากฏในงบการ

เงินงวดส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ปรากฏวา บริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสะสมจํานวน 776,459,251 บาท และมีทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน จํานวน 4,136 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็น
ควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติโอนทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน จํานวน 4,136 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม
จํานวน 776,459,251 บาท ซึ่งจะทําใหผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ คงเหลือเปนจํานวน 776,455,115 บาท 

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น บริษัทจึงเสนอขอใหผูถือหุนทุกทานลงมติ เพื่ออนุมัติการโอนทุนสํารอง

สวนล้ํามูลคาหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการโอนทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย    จํานวน 1,255,901,670  เสียง       คิดเปนรอยละ  99.48    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน             0             เสียง       คิดเปนรอยละ        0     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน          6,604,900  เสียง       คิดเปนรอยละ    0.52    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 12  พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ จากจํานวน 1,647,740,300 บาท เปน 
873,302,359 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมจํานวน 776,455,115 บาท 
 กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอท่ีประชุมวา  ภายหลังจากการโอนทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนไปชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ จะทําใหผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ คงเหลือเปนจํานวน 776,455,115 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ดังกลาว จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,647,740,300 บาท เปน 873,302,359 บาท โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไว จากเดิม
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ลดเปนหุนละ 0.53 บาท โดยบริษัทฯ จะนําจํานวนเงินท่ีไดจากการลดทุนโดยการลดมูลคาท่ี
ตราไว จํานวน 774,437,941 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม จํานวน 776,455,115 บาท ซึ่งผลการลดทุนในครั้งน้ี จะทําให
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 2,017,174 บาท 

 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามแสดงความคิดเห็น  
 ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น บริษัทจึงเสนอขอใหผูถือหุนทุกทานลงมติ เพื่ออนุมัติลดทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวของบริษัทฯ จากจํานวน 1,647,740,300 บาท เปน 873,302,359 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจํานวน 
776,455,115 บาท 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ จากจํานวน 1,647,740,300 บาท เปน 
873,302,359 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมจํานวน 776,455,115 บาท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย    จํานวน 1,255,901,670  เสียง       คิดเปนรอยละ  99.48    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน             0             เสียง       คิดเปนรอยละ        0     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน          6,604,900  เสียง       คิดเปนรอยละ    0.52    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

กอนท่ีจะเริ่มวาระตอไป ขอแจงจํานวนผูถอืหุนท่ีมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติมดังน้ี’ 
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวยตนเอง 52 ราย นบัจํานวนหุนได 369,663,960 หุน คิดเปนรอยละ 22.43 ของหุนท้ังหมด         
ผูถือหุนท่ีมารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ  64 ราย นับจํานวนหุนได 892,952,610 หุน คิดเปนรอยละ 54.19 หุนท้ังหมด  
รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 117  ราย นับจํานวนหุนได 1,262,616,570 หุน คิดเปนรอยละ  76.63 ของหุนท้ังหมด 
 

วาระที่ 13     พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับ 
การลดทุนของบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 12 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือ
หุนอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เปนดังน้ี 

 ขอ 4    ทุนจดทะเบียนจํานวน               873,302,359   บาท 
 แบงเปน                           1,647,740,300   หุน                         
 มูลคาหุนละ                                         0.53   บาท                         
 โดยแยกออกเปน 
                 หุนสามัญ                       1,647,740,300   หุน 
 หุนบุริมสิทธิ                                           -    หุน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน 
ของบริษัทฯ ดวย คะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย    จํานวน 1,256,011,670  เสียง       คิดเปนรอยละ  99.48    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย  จํานวน             0             เสียง       คิดเปนรอยละ        0     ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสยีง จํานวน          6,604,900  เสียง       คิดเปนรอยละ    0.52    ของหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 14.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

    ประธานฯ แจงท่ีประชุมวาวาระสําหรับนี้ จะเปนวาระท่ีไมมีการลงคะแนนเสียง จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ซักถามเพิ่มเติม  

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) สอบถามและเสนอแนะ ดังน้ี 
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1. เนื่องจากมีจํานวนผูถือหุนมาเขารวมประชุมมากกวาทุกครั้งแสดงวาทางบริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี  อีก
ท้ังการจัดประชุมท่ีโรงแรมเลอบัว เปนครั้งแรกท่ีจัดในพ้ืนท่ีช้ันใน แทนท่ีถนนบางนาตราด ท่ีเปนสํานักใหญ และมีการ
ตัดขาดทุนสะสม ขอใหทางคณะกรรมการพิจารณาหากบริษัทมีผลดําเนินงานเปนกําไร ขอใหพิจารณาเรื่องการจายเงิน
ปนผลใหกับผูถือหุน 

2. สอบถามถึงยอดขายหนังสือพิมพ และความหมายของโลโกเนช่ัน 

3. เม่ือบริษัทลดทุนจดทะเบียนเพื่อลางขาดทุนสะสม   ขอใหพิจารณาลดอัตราสวน หนี้สินตอทุน และหากมีการออกหุนกู 
ในอนาคตอันใกล ก็จะทําใหการเงินของบริษัทฯ แข็งแกรงข้ึน  

4. ธุรกิจหนังสือพิมพเปนธุรกิจขาลง ขอทราบการจัดสรรโครงสรางรายได  

นายสุทธิชัย (ประธานกรรมการ)  กลาวช้ีแจงตอท่ีประชุม  

1.คณะกรรมการมีความต้ังใจ ในการบริหารงาน หากมีกําไร ก็นาจะอยูในประเด็นท่ีจะพิจารณาจายเงินปนผลได สวนโลโก
เนช่ันหมายถึง การกระจายอยางกวางขวางมีชีวิตชีวาเหมือนอามีบา 

2.กรณียอดขายหนังสือพิมพ ในสวนของ สื่อภาษาอังกฤษ Nation ยอดขายแตละราย มีหลายหม่ืนเลม สําหรับ กรุงเทพธุรกิจ 
เราเปนอันดับหนึ่ง  สวนคมชัดลึก เราอันดับ 3  

3.โครงสรางรายไดของบริษัท เดิมมาจากรายไดจากสิ่งพิมพ 75%  และรายไดอื่น 25 %  บริษัทมีนโยบายขยายไปสูธุรกิจ 
Broadcasting และการศึกษา โดยปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ดําเนินงานสถานีโทรทัศน Nation Channel มาเปนระยะเวลา 12 ป   
นอกจากน้ีหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ อยูระหวางเตรียมแผนการเปดสถานีดาวเทียมในชวง กรกฎาคม 2555 นี้ รวมถึง
สถานีโทรทัศน KIDZONE (คิดซน)  ของกลุมสายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท  ท่ีจะเริ่มเปดตัวในปนี้ดวยเชนกัน จากการขยายธุรกิจ
นี้ จะทําใหโครงสรางรายไดในอนาคต ของเนช่ันกรุป แบงเปนรายไดจากสิ่งพิมพ 40%  Broadcasting และ New Media 40 % 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนช่ันอีก 20% ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีการเติบโตอยางยั่งยืนได  

   หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานท่ีประชุมจึงกลาวขอบคุณทานผูถือหุน และกรรมการท่ีไดสละ
เวลาเขารวมประชุม และขอกลาวปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555  

 

 ปดการประชุมเวลา  16.00 น. 

 
 

 
           ลงช่ือ………………………………..…………กรรมการผูอํานวยการ 

        (นางสาวดวงกมล  โชตะนา) 
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สิ่งที่สงมาดวย  3 
 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
5.  พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปญหา
ท่ีพบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ   รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ  1 ครั้ง  

6.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาวอยาง
ถูกตองครบถวน ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

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

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 ความเห็นชอบหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 
 รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

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

 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการ
สื่อเปนเรื่องสําคัญ บริษัท มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหา
กรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการ
พิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
คาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยจะเปนผูทําหนาท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ   จากนั้นประธานกรรมการเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตอ
ท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา 
 
 ในป 2556  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการได   โดยเสนอช่ือ
ผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา  3  เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน  คือ ต้ังแตวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2555 
ถึงวันท่ี  31 มกราคม 2556   พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ   
ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปนอิสระ
จากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัท ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

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

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของตามมาตรา 
258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

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

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

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

5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัท   ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนใดซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัท 

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

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

9.  กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 
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กรรมการ                 บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน คิดส จํากัด 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

       จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2555 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2555 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ สามัญประจําปผูถือหุน 
42 ป 8 ครั้ง  /  8  ครั้ง 1 ครั้ง 

       การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงใน
กิจการท่ีไมใชบริษัท

จดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
2 ประธานกรรมการ / 

บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
ประธานกรรมการ  / 
บมจ.เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

7 - - 

 
     ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ  : นายเสริมสิน  สมะลาภา 
อาย ุ  : 45  ป 
การศึกษา : -ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย   
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน  สถาบันเทคโนโลยี 
  แหงแมสซาชูเซ็ทส (MIT)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  -ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร   
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  -กลยุทธสําหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผูบริหาร   
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวารด มหาวิทยาลัยฮาวารด 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  : Director Accreditation  Program  (DAP รุน 24) 
ประวัติการทํางาน :  

2540 -  2554 อาจารยดานอสังหาริมทรัพยและการเงิน  

   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2542 -  2545 กรรมการผูจัดการ   บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 

2546 -  2548 ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน) 

2546 - 2554 กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

     บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

2546 - 2554 กรรมการ บริษัท เคมปน สยาม จํากัด 

2553 -  2554 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2553 -  2555 
17 เม.ย 2555-ปจจุบัน 

กรรมการ  บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
รองประธานกรรมการ  บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

2554 - ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด 

2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
กรรมการ บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

ประเภทกรรมการในปจจุบัน  
: กรรมการ  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. วันที่  28 ธันวาคม 2555 
  : 165,000,000   หุน (10.01%) 
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ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัท 
/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

 
กรรมการ                 บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
กรรมการ                 บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

       จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2555 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2555 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ สามัญประจําปผูถือหุน 
3 ป 8 ครั้ง  /  8  ครั้ง 1 ครั้ง 

       การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงใน
กิจการท่ีไมใชบริษัท

จดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
2 กรรมการ / 

บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
กรรมการ  / 
บมจ.เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

1 - - 

 
      ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ  : นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
อาย ุ  : 50  ป 
การศึกษา : ปริญญาตรี  สาขานิเทศศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  : หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุน 144) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TLCA) 
  : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุนที่ 4 

ประวัติการทํางาน :  

2530 -  2533 นักขาว บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จํากัด  

2533 -  2542 ผูชวยบรรณาธิการ บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

2542 - 2543 บรรณาธิการบริหาร บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

2543 - 2550 บรรณาธิการหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

2551 - ต.ค. 2553 กรรมการอํานวยการ  สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

  บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

ต.ค. 2553 - ปจจุบัน  กรรมการผูอํานวยการ  สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

  บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 

2554 - ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

27 ก.พ.2555 - ปจจุบัน  กรรมการผูอํานวยการ บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

 

ประเภทกรรมการในปจจุบัน  
: กรรมการ  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. วันที่  28 ธันวาคม 2555 
  : 10,044,100   หุน (0.61%) 
 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัท  
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/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 

 
กรรมการ                 บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
ประธานกรรมการ   บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด 
กรรมการ                บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 
กรรมการ                บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 
กรรมการ                 บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด 
กรรมการ                บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
กรรมการ                บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

       จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2555 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2555 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ สามัญประจําปผูถือหุน 
2 ป 8 ครั้ง  /  8  ครั้ง 1 ครั้ง 

       การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงใน
กิจการท่ีไมใชบริษัท

จดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

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

บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

8 - - 

 
     ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ  : นางคริสติน  ดีไบยเอช เบรนเดิล 
อาย ุ  : 53  ป 
การศึกษา : ปริญญาโท :  สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรค) 
   Diploma  Ecole Superieure des Scirences Economiaues,  
  Et Commercials in France  

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  : ไมมี 

ประวัติการทํางาน :  

2549 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ดาวนโจนส  พับลิชช่ิง (เอเซีย) จํากัด 

ประเภทกรรมการในปจจุบัน  
: กรรมการ  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. วันที่  28 ธันวาคม 2555 
  : ไมมี 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัท 
/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

 
-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 
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จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2555 

จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป  2555 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ สามัญประจําปผูถือหุน 
5 ป 0 ครั้ง / 8 ครั้ง 0 ครั้ง 

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

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

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

เอกสารแนบวาระที่ 7 
 รายละเอียดผูสอบบัญชี ประจําป  2556 

 

ประจําป  2555 ประจําป  2556 
(ปท่ีเสนอ) 

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

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

1.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวิเชียร  ธรรมตระกูล 
2.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวินิจ  ศิลามงคล 
3. Mr. Charoen  Pusamrithlert          Registration No. 4068 
     นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ 
 
 
    
โดยนายวิเชียร  ธรรมตระกูล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษัท เปนปที่ 5 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย
เปนเงิน  3,085,000  บาท  (ไมรวม NBC / NINE) 
 
 
สําหรับคาบริการอื่น  บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรับ
บรกิารอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา 

1.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวินิจ  ศิลามงคล 
2.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวิเชียร  ธรรมตระกูล 
3.  Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท 
 
โดยนายวินิจ  ศิลามงคล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ เปนปท่ี 1 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทฯ บริษัทยอย 
และบริษัทรวม รวม 11 บริษัท (ไมรวม NBC / NINE)  เปน
เงิน  3,725,000 บาท   
 
สําหรับคาบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทยอย และบริษัทรวม 
ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา 
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สิ่งที่สงมาดวย  8 
 

รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทซ่ึงจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

 

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3”)  

ชนิด : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือได 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1,647,740,300 หนวย 
ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 
วิธีการเสนอขาย : เปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 1 

หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 

จํานวนหุนท่ีสํารองเพ่ือการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 1,647,740,300 หุน (มูลคาที่ตราไว 0.53 บาท) คิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยที่ไมมีหุน
เหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี จํานวน 3,295,480,600 หุน  

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน (โดยอัตราการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลง
ในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิทธิ : 1.00 บาทตอหุน ซ่ึงเปนราคาที่มีสวนลดคิดเปนรอยละ 62.38 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย
ฯ”) ในชวงระยะเวลา 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2556 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ซ่ึงเทากับ 2.66 บาท/หุน (โดยราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือน 

ธันวาคมและเดือนมิถุนายนของแตละป (วันกําหนดใชสิทธิ) โดยวันกําหนดใชสิทธิคร้ังแรกจะ
ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 5 ป ซ่ึงตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทํา
การของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายของบริษัทฯ กอนวันใชสิทธิ โดย
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันกอนวันใชสิทธิ 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ  

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งน้ีเขาจดทะเบียน เปนหลักทรัพยจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึง ดังตอไปน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมใหดอยไปกวาเดิม 
(1)  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวม

หุนหรือแบงแยกหุน 
(2)  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนที่ออกใหมใดๆ ในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุนสามัญของบริษัทฯ 
(3)  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหมเพ่ือ
รองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนน้ัน ตํ่ากวารอยละ 90 
ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

(4)  เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 
(5)  เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตรารอยละ 65 ของกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ 
(6)  เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดอยไปกวาเดิม 

ทั้ ง น้ี  มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
การปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : ใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผู
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ัง 
ดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิในครั้งน้ี ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่ออกเน่ืองจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ  ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

ผลกระทบตอผูถือหุน 
 

 1.  หุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ในครั้งน้ี จะมีสิทธิ
และสภาพเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปกอนหนาน้ีทุกประการ 

2.   นอกจากหุนสามัญจํานวน 1,647,740,300 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท) ที่ได
จัดสรรไวเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3  บริษัทฯ อาจจะตองเพ่ิมทุนขึ้น อีก
เ พ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิทธิ  เมื่อเ กิดเหตุการณตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.   ผลกระทบตอผูถือหุนเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอม
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ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ใหแกผูถือหุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ”) 

 

เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
พรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3  ใหแกผูถือหุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP ครั้งที่ 2 ในคราวเดียวกัน  ซึ่งการอนุมัติดังกลาวขึ้นอยูกับมติของที่ประชุมผูถือหุน
โดยอาจมีการอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวทั้งหมดหรือโครงการใด
โครงการหน่ึง ดังน้ัน ผลกระทบตอผูถือหุนจึงสามารถแบงออกไดเปนกรณีตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
 

กรณีที่1  มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 
ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน  และไมมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- 
ESOP ครั้งที่ 2 หรือมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 
2 แตกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรร ESOP ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 ทั้งจํานวนในทุกกรณี ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอยไดดังน้ี 

              กรณีที่ 1.1  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน
ทั้งจํานวน และใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน 

             กรณีที่ 1.2    ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน
ทั้งจํานวน แตบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน 

              กรณีที่ 1.3  ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือ
หุนทั้งจํานวน โดยผูถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและ
ไมมีหุนเหลือ และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธคิรั้งที่ 3 ทั้งจํานวน 

กรณีที่ 2 มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 เทาน้ัน 
โดยผูไดรับจัดสรร ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 

กรณีที่ 3 มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 
ใหแกผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้ง
ที่ 2 โดยกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งจํานวนในทุกกรณี ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอยไดดังน้ี 

               กรณีที่ 3.1  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน ทั้ง
จํานวน และใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 ทั้งจํานวน 

               กรณีที่ 3.2  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน
ทั้งจํานวน แตบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 
3 ทั้งจํานวน 



46 
 

               กรณีที่ 3.3  ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือ
หุนทั้งจํานวน โดยผูถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและ
ไมมีหุนเหลือ และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุน ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน 

โดยกําหนดให 

Qa = จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว เดิม 1,647,740,300 หุน 
Qs = จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

1,647,740,300 หุน 
Qw = จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 

ที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 1,647,740,300 
หุน  

Qesop = จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทยอย ครั้งที่ 2 จํานวน 82,387,015 หุน 

 
1. ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
สูตรการคํานวณดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน = 1 - [Qo / Qn)] 
โดยที่ 
Qo    =    จํานวนหุน รวมที่ผูถือหุนจะไดรับในแตละกรณี ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 

Qo กรณีที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 1.3 = Qa 
Qo กรณีที่ 2 = Qa 
Qo กรณีที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 3.3 = Qa 

 
Qn    =    จํานวนหุนรวมทั้งหมด ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 

Qo กรณีที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 2 = Qa + Qesop 
Qo กรณีที่ 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 
ผลกระทบ

Control 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 
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ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3  ใหแกผู
ถือหุนเดิมเทานั้น โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และ
ใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 ทั้งจํานวน (กรณีที่1.1) ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับ
ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เนื่องจากเปนการออกและ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจอง
ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้งจํานวน โดยผูถือหุนเดิม อื่นใชสิทธิจองซ้ือหุน
เกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิจองซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 
3 ทั้งจํานวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเทากับรอยละ 66.67 และอาจไดรับ
ผลกระทบเพิ่มข้ึน เปนรอยละ 67.21 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ ESOP คร้ังที่ 2 โดยกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งจํานวน (กรณีที่ 3.3) 
 
2. ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 
สูตรการคํานวณดานการลดลงของสวนแบงกําไร   =  (EPSo - EPSn) / EPSo 
โดยที่ 
EPSo =   กําไรสุทธิ / Qo 
               โดย Qo แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Qo กรณีที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 1.3 = Qa 
Qo กรณีที่ 2 = Qa 
Qo กรณีที่ 3.1 =  Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 3.3 = Qa 

 
EPSnew = กําไรสุทธ ิ/ Qn 
              โดย Qn แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Qn กรณีที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qn กรณีที่ 2 = Qa + Qesop 
Qn กรณีที่ 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

ในการคํานวณ ไดแทนที่กําไรสุทธิในสูตรดวยกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2555  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่เทากับ 201.95 ลานบาท 

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 

ผลกระทบ 
Earnings 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 
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ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ทั้งจํานวน และใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน (กรณีที่1.1) ผู
ถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 
เน่ืองจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็
ตาม หากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้ง
จํานวน โดยผูถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ และบุคคลอื่น
เปนผูใชสิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน (กรณีที่ 1.3) จะมี
ผลกระทบตอผูถือหุนเทากับรอยละ 66.67 และอาจไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
67.21 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 โดย
กําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง
จํานวน (กรณีที่ 3.3) 
 
3. ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สูตรการคํานวณดานการลดลงของราคา =  (Po - Pn) / Po 
โดยที่ 

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรม- การเม่ือ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 (วันที่ 6-8 และ 11-14 กุมภาพันธ 2556) ซ่ึง
เทากับ 2.66 บาทตอหุน  

Ps = ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ซ่ึงเทากับ 1.00 บาท
ตอหุน 

Pw = ราคาใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 ที่ออกและเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงเทากับ 1.00 บาทตอหุน 

Pesop = ราคาใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังที่ 2 ซ่ึงเทากับ 
1.00 บาทตอหุน 

 
Po   แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Po กรณีที่ 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีที่ 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีที่ 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีที่ 2 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีที่ 3.1 =  [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีที่ 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีที่ 3.3 = (Pa x Qa) / Qa 

 
Pn  =  ราคาเฉล่ียตอหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม 

และการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และ/หรือ ภายหลังการ
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เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ตามแตกรณี ดังน้ี 
Pn กรณีที่ 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs 

+ Qw) 
Pn กรณีที่ 2 = [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop) 
Pn กรณีที่ 3.1 – 3.3  = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop x 

Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop) 
            

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 
ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน โดยผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งจํานวนและผู
ถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือจากการออกและเสนอ
ขายในครั้งน้ี  และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 
ทั้งจํานวน (กรณีที่ 1.3) ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price 
Dilution) เทากับรอยละ 41.58 และจะไดรับผลกระทบดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 41.92 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 และผูที่
ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 มีการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งจํานวน  (กรณีที่ 3.3) 

ผลกระทบ 
Price 

Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 15.11% 41.58% 2.97% 0.58% 15.60% 41.92% 

 รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุนรองรับ 
วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวน
หุนรองรับ   

= [(จํานวนหุนรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งน้ี) +(จํานวนหุนรองรับ Warrant ที่เสนอ
ขายในครั้งอื่นซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP - Warrant)] / (จํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ) 
 
โดยที่   
จํานวนหุนรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งน้ี = 1,647,740,300 หุน 
จํานวนหุนรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้ง
อื่น ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP-warrant 

= 0 หุน 

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยท่ี
ไมมีหุนเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 

= 3,295,480,600 หุน 

ดังน้ัน   
สัดสวนจํานวนหุนรองรับ = 1,647,740,300/3,295,480,600 
 = 50.00%  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูมีอํานาจและดุลยพินิจในการกําหนด
หลักเกณฑ เง่ือนไข จํานวน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ัง เหตุที่ทําใหตอง
ออกหุนใหมเพ่ือรองรับการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีเห็นสมควร 
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สิ่งที่สงมาดวย  9 
รายละเอียดเบ้ืองตนของโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

เพ่ือเสนอขายแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงาน  
ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย 

 

หัวขอ รายละเอียด 
วัตถุประสงคและความจําเปน
ในการออกเสนอขาย
หลักทรัพย 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรางวัลและตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย  
ตลอดจนเปนแรงจูงใจเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดังกลาวมีความต้ังใจในการ
ทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว 
 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในครั้งน้ี นอกจากจะถือเปนสวนหน่ึงของคาตอบแทนท่ี
บริษัทฯ ใหแกบุคคลดังกลาวแลว ยังทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนอีกดวย 
 
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งน้ี กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานแตละราย
สามารถทยอยใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในแตละปในระหวางอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ผูเสนอขายหลักทรัพย บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประเภทของหลักทรัพย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2”) 
ชนิด ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถโอน

เปล่ียนมือได เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP 

5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขาย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP ท่ีออกและเสนอขาย 

82,387,015 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท (ศูนยบาท)  
วิธีการเสนอขาย เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP 

82,387,015 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท) คิดเปนรอยละ 5.00 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 1,647,740,300 หุน 

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน 1.00 บาท/หุน ซึ่งคํานวณจากราคาปดของหุนของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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หัวขอ รายละเอียด 
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการติดตอกันกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ที่มีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ในครั้งน้ี (2.66 บาท/หุน)  หักดวยสวนลด
รอยละ 62.38 เวนแตจะมีการปรับราคาตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วันท่ีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ป นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP ครั้งที่ 2 ตอกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันที่ 15 ของ
เดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 
โดยจะสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันใชสิทธิวันสุดทายจะตรง
กับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 มีอายุครบ 5 ป ทั้งน้ี ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิ โดย
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันกอนวันใชสิทธิ 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP 

จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยไม
ผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 

ระยะเวลาและสัดสวนการใช
สิทธิ 

กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยสามารถใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ไดปละ 2 ครั้งในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแตละป 
โดยจะใชสิทธิไดตามจํานวนที่กําหนดดังน้ี 
ปที่ 1  สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรร และสามารถใชสิทธิ ได
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ 15 พฤษภาคม 2557 
ปที่ 2  สามารถใชสิทธิไดอีกไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรร และสามารถใชสิทธิ
ไดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 และ 15 พฤษภาคม 2558 
ปที่ 3 สามารถใชสิทธิไดอีกไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรร และสามารถใชสิทธิ 
ไดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 และ 15 พฤษภาคม 2559 
ปที่ 4 สามารถใชสิทธิไดอีกไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรร และสามารถใชสิทธิ 
ไดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และ 15 พฤษภาคม 2560 
ปที่ 5 สามารถใชสิทธิไดอีกไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรร และสามารถใชสิทธิ 
ไดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และ 15 พฤษภาคม 2561 และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 
มีอายุครบ 5 ป 
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ไมใชสิทธิในแตละครั้ง หรือใชสิทธิไมครบ
ตามจํานวนที่สามารถใชสิทธิได สามารถนําสิทธิดังกลาวไปรวมใชสิทธิในครั้งตอไปได ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 เวนแตเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จะไมสามารถใชสิทธิไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายดังกลาว 
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หัวขอ รายละเอียด 
หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ครั้งใดจะทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึง
จํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยฯ ให
ปดสวนที่ทําใหเกิดเศษหุนดังกลาวไปรวมใชสิทธิในชวงระยะเวลาการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP 

บริษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ  

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP 

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ออกและ
เสนอขายในครั้งน้ีเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

หลักเกณฑการจัดสรร 1.  บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จํานวน 82,387,015 หนวย 
ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 โดยไมมีกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานรายใดไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ขายใหแก กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งน้ี และบริษัทฯ จะไมนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานที่ลาออกหรือพนจาก
ตําแหนงมาจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นในอนาคต ทั้งน้ี ให
เปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวเง่ือนไขสําหรับการใชสิทธิ 

2.  ผูที่ไดรับการจัดสรรตองมีสถานภาพเปนกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ทําการจัดสรร 

3.   จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ไดรับในแตละรายไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับตําแหนง และศักยภาพที่จะทําประโยชนใหแกบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 

4. ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่จะเสนอขายตอกรรมการและผูบริหารจะมีราคาเสนอ
ขายรวมทั้งขอกําหนด และเง่ือนไขที่ไมดีไปกวาใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่จะ
เสนอขายตอพนักงาน 

คุณสมบัติของกรรมการ 
ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานท่ี
มีสิทธิท่ีจะซื้อหลักทรัพย 

1. มีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ณ 
วันที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOPครั้งที่ 2 

2.   เปนกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานที่ไดรับคัดเลือกซึ่งทําประโยชนใหแกบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) 

เง่ือนไขสําหรับการใชสิทธิ 1. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 จะตองมีสภาพเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงาน (แลวแตกรณี) ในวันกําหนดการใชสิทธิน้ันๆ 

2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 พนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน เน่ืองจากถึงแกกรรม เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถ
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หัวขอ รายละเอียด 
ปฏิบัติงานไดอีกตอไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ใหบุคคล
ดังกลาวหรือทายาทหรือผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของบุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อหุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 แทนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวได
จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2  ที่ไดรับจัดสรรน้ัน 

3. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 พนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน เน่ืองจากการเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดํารงตําแหนง (แลวแตกรณี) 
หรือการพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานน้ัน เปนผลเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงอํานาจการควบคุมในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย หรือการโอนยายตามคําสั่ง
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย หรือการปรับโครงสรางองคกร กอนวันครบกําหนดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานรายน้ัน ยังคงมีสิทธิที่จะ
ใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ไดรับจัดสรร 

4. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ลาออก หรือพนสภาพจากการเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน (แลวแตกรณี) ดวยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่
กําหนดในขอ 2 และ 3 ขางตน หรือถูกเลิกจาง หรือปลดออก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP ครั้งที่ 2 จะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ที่ไดรับจัดสรร
อีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOPครั้งที่ 2  
ในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทฯ โดยทันที และใหถือวาใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปในทันที 

 
กรณีบุคคลที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 พนสภาพจากการเปน
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย เน่ืองจากเหตุผลอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 2 ถึง 4 ขางตน ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาการใช
สิทธิเปนรายกรณีไป 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP 
 

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณ
หน่ึงดังตอไปน้ี ทั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 
1.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ

การแบงแยกหุน 
2.  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนที่ออกใหมใดๆ ในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุน

สามัญของบริษัทฯ 
3.  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนใดๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับหุนกู
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนน้ัน ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุนสามัญของบริษัทฯ 
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หัวขอ รายละเอียด 
4.  เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 
5.   เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตรารอยละ 65 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัทฯ สําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ 
6.  เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ขอ 1 ถึง 5 ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 
 
ทั้งน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 รวมถึงการลงนามในเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ และดําเนินการตางๆ 
อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 
และการนําหุนสามัญที่ออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 เขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

 
รายช่ือคณะกรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ-ิESOP คร้ังที่ 2 มีดังนี ้

รายช่ือ ตําแหนง 
จํานวนที่ไดรับ 

การจัดสรร (หนวย) 
รอยละของจํานวน 

ที่จะออกและเสนอขาย 
นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
4,100,000 4.98 

นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการและ        
รองประธานกรรมการบริหาร 

4,100,000 4.98 

น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการและ 
กรรมการผูอํานวยการ 

4,100,000 4.98 

นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 2,500,000 3.03 
นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 2,500,000 3.03 
หมายเหตุ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในคร้ังน้ีรวมท้ังสิ้น 82,387,015 หนวย 
 
ผลกระทบตอผูถือหุน 1.   หุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 น้ี จะมีสิทธิและ

สภาพเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปกอนหนาน้ีทุกประการ 
2.   นอกจากหุนสามัญจํานวน 82,387,015 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท) ที่ไดจัดสรรไว

เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 บริษัทฯ อาจจะตองเพ่ิมทุนขึ้นอีกเพ่ือรองรับ
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การเปล่ียนแปลงในการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.   ผลกระทบตอผูถือหุนเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดง
สิทธิครั้งที่ 3 ใหแกผูถือหุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2  

 
เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3  ใหแกผูถือหุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 
ในคราวเดียวกัน  ซึ่งการอนุมัติดังกลาวขึ้นอยูกับมติของที่ประชุมผูถือหุนโดยอาจมีการอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหน่ึง ดังน้ัน ผลกระทบตอ
ผูถือหุนจึงสามารถแบงออกไดเปนกรณีตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
กรณีที่ 1  มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ใหแกผูถือ

หุนเดิมเทาน้ัน  และไมมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 
หรือมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 แตกําหนดใหผูที่
ไดรับจัดสรร ESOP ไมมีการใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP ครั้งที่ 2 ทั้งจํานวน
ในทุกกรณี ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอยไดดังน้ี 

              กรณีที่ 1.1  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้ง
จํานวน และใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน 

             กรณีที่ 1.2    ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้ง
จํานวน แตบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน 

              กรณีที่ 1.3  ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้ง
จํานวน โดยผูถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ 
และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน 

 
กรณีที่ 2 มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 เทาน้ัน โดยผู

ไดรับจัดสรร ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 
 
กรณีที่ 3 มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ใหแกผูถือ

หุนเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 โดยกําหนดให
ผูที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนในทุก
กรณี ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอยไดดังน้ี 

               กรณีที่ 3.1  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน ทั้ง
จํานวน และใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน 
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               กรณีที่ 3.2  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้ง
จํานวน แตบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน 

 
               กรณีที่ 3.3  ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้ง

จํานวน โดยผูถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ 
และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุน ตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน 

โดยกําหนดให 

Qa = จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว เดิม 1,647,740,300 หุน 
Qs = จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

1,647,740,300 หุน 
Qw = จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่จะ

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 1,647,740,300 หุน  
Qesop = จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
ครั้งที่ 2 จํานวน 82,387,015 หุน 

 
1. ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
สูตรการคํานวณดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน = 1 - [Qo / Qn)] 
โดยที่ 
Qo    =    จํานวนหุน รวมที่ผูถือหุนจะไดรับในแตละกรณี ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 

Qo กรณีที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 1.3 = Qa 
Qo กรณีที่ 2 = Qa 
Qo กรณีที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 3.3 = Qa 

 
Qn    =    จํานวนหุนรวมทั้งหมด ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 

Qo กรณีที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 2 = Qa + Qesop 
Qo กรณีที่ 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 
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ผลกระทบ

Control 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3  ใหแกผูถือ
หุนเดิมเทาน้ัน โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งจํานวน และใช
สิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน (กรณีที่1.1) ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับ
ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เน่ืองจากเปนการออกและ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจอง
ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้งจํานวน โดยผูถือหุนเดิม อื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกิน
สิทธิและไมมีหุนเหลือ และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเทากับรอยละ 66.67 และอาจไดรับผลกระทบ
เพ่ิมขึ้น เปนรอยละ 67.21 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP 
ครั้งที่ 2 โดยกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง
จํานวน (กรณีที่ 3.3) 
 
2. ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 
สูตรการคํานวณดานการลดลงของสวนแบงกําไร   =  (EPSo - EPSn) / EPSo 
โดยที่ 
EPSo =   กําไรสุทธิ / Qo 
               โดย Qo แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Qo กรณีที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 1.3 = Qa 
Qo กรณีที่ 2 = Qa 
Qo กรณีที่ 3.1 =  Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีที่ 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีที่ 3.3 = Qa 

 
EPSnew = กําไรสุทธ ิ/ Qn 
              โดย Qn แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Qn กรณีที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qn กรณีที่ 2 = Qa + Qesop 
Qn กรณีที่ 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 
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ในการคํานวณ ไดแทนที่กําไรสุทธิในสูตรดวยกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2555  สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 ที่เทากับ 201.95 ลานบาท 

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ใหแกผูถือ
หุนเดิมเทาน้ัน โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งจํานวน และใช
สิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน (กรณีที่1.1) ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับ
ผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเปนการออกและเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนทั้งจํานวน โดยผูถือหุนเดิมอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิ
และไมมีหุนเหลือ และบุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้ง
จํานวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเทากับรอยละ 66.67 และอาจไดรับผลกระทบ
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 67.21 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP 
ครั้งที่ 2 โดยกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง
จํานวน (กรณีที่ 3.3) 
 
3. ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สูตรการคํานวณดานการลดลงของราคา =  (Po - Pn) / Po 
 
โดยที่ 

Pa = ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรม- การเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 (วันที่ 6-8 และ 11-14 กุมภาพันธ 2556) ซึ่งเทากับ 
2.66 บาทตอหุน  

Ps = ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งเทากับ 1.00 บาทตอ
หุน 

Pw = ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเทากับ 1.00 บาทตอหุน 

Pesop = ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งเทากับ 1.00 
บาทตอหุน 

 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
Earnings 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 
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Po   แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 
Po กรณีที่ 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีที่ 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีที่ 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีที่ 2 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีที่ 3.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีที่ 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีที่ 3.3 = (Pa x Qa) / Qa 

 
Pn  =  ราคาเฉล่ียตอหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม และการ

ใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และ/หรือ ภายหลังการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 ตามแตกรณี ดังน้ี 

 
Pn กรณีที่ 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs 

+ Qw) 
Pn กรณีที่ 2 = [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop) 
Pn กรณีที่ 3.1 – 3.3  = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop x 

Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop) 
            

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ใหแกผูถือ
หุนเดิมเทาน้ัน โดยผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งจํานวนและผูถือหุนเดิมอื่นใช
สิทธิจองซื้อหุนสามัญเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  และบุคคล
อื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจํานวน (กรณีที่ 1.3) ผูถือหุน
เดิมจะไดรับผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) เทากับรอยละ 41.58 และจะไดรับ
ผลกระทบดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 41.92 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 และผูที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 2 มีการใชสิทธิ
ซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน  (กรณีที่ 3.3) 

ผลกระทบ 
Price 

Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 15.11% 41.58% 2.97% 0.58% 15.60% 41.92% 

การใหความชวยเหลือจาก
บริษัทในการจัดหาแหลง
เงินทุนแกกรรมการ ผูบริหาร 
และ/หรือ พนักงาน และผูรับ
ชวงซื้อหลักทรัพย 

- ไมมี - 
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สิทธิของผูถือหุนในการคัดคาน
การเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีเสนอขายตอ
กรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงาน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอ
ขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอ
กรรมการหรือพนักงาน ฉบับ
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
 

1. ตามขอ 9 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2551 การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงานตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม ออกเสียงคัดคานการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

 2. ตามขอ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงาน 
เฉพาะรายใดเกินกวารอยละหาของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่เสนอขายตอ
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งน้ี จะตองไดรับอนุมัติสําหรับกรรมการ 
ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานดังกลาวเปนรายบุคคล และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละหาของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคานมติดังกลาว 
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สิ่งที่สงมาดวย 10 
 

ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับ  แตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากน้ีใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด   หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน        1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 30. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้ 

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

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงให
ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวการนัดประชุมน้ันใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

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

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

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

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

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

เงื่อนไข  หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัต ิ
ในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

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

2.  กรณีมอบฉันทะ  
-       ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ  
        โดยเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี 
- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวา 

เห็นดวย  ไมเหน็ดวย  หรอืงดออกเสียง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ 

- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ประธานกอนเวลาประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบ
ขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหงหนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป  
20  บาท 

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 
- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร 
       ประจําตัวขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มอบฉันทะ 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ

รับรอง ท่ีไดออกใหไมเกิน  6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ของนิติบุคคลน้ัน ๆ ภาพถายประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ ของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือ
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หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการ
ลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคล
ซึ่งสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมาย 

 กรณีการใชพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิมพลายน้ิวหัวแมมอืซายและเขียน
ขอความกํากับไววา “ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวา
เปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายน้ิวมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลง
ลายมือช่ือรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ
ของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย 

 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ถาผูถอืหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผู
ถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถอืหุนเปนผูรบั
มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบรษัิทฯ คนใด คนหนึ่งเปนผูออก
เสียงลงคะแนนแทนได  

 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบ
ฉันทะท่ีไดจัดทําข้ึน และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตนไปยังสํานักเลขานุการ
บริษัทฯ พรอมเอกสารตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยาง
นอย  1  วัน  

 ท้ังน้ี ผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตร
ประจําตัวขาราชการ /หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อ
ลงทะเบียน 

 
3.  กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดย
จะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน  6 เดือน กอนวันประชุม
มาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
4.  กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
5.  กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนาม
รับรองโดยผูมอีํานาจ อายุไมเกิน  6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
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การลงทะเบียน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือ ต้ังแต 

เวลา  13.00  น. เปนตนไป 
 
การออกเสยีงลงคะแนน   

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ี
ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปน
เสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ให
ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะตองแจงใหผูถือหุนในท่ี
ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ หรอื
แตงต้ังกรรมการเขาใหม  บริษัทกําหนดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ
หรือแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนน ตามท่ีผูมอบ
ฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 
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ที่สงมาดวย 12 
ประวัติของกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

ชื่อ  : นายปกรณ  บริมาสพร                                  
อาย ุ  : 66  ป 
ท่ีอยู  : 7/195  หมู 6  ตําบลบานใหม อาํเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี11120  
การศึกษา : -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        
   -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรม : 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: 
   หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษทั (DCP) รุนท่ี 17-Fellow Member 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท) รุนท่ี 3 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
   หลักสูตร TLCA  Executive Development Program (EDP) รุนท่ี 1 
ประวัติการทํางาน :  

 2536 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
  บริษัท ไลทต้ิง แอนด อิควิปเมนท จํากัด (มหาชน)  
 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด 
  2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
  2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จํากัด 

ประเภทกรรมการในปจจุบัน 
: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. วันที่  28 ธันวาคม 2555 
  : 269,000  หุน (0.02%) 
 
การมี/ไมมีสวนไดเสยีในวาระการประชุมในคร้ังนี้ 
  : ไมมี (ยกเวนวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ) 
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ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับบริษัท 
/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 

 
-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

      
     จํานวนปท่ีเปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2554 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2555 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน 
16 ป 8/8 4/4 1 

 
     การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการท่ีไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

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

   บริษัท ไลทต้ิง แอนด อิควิปเมนท จํากัด (มหาชน)  
2.ประธานกรรมการและ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

2 - - 
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         สิ่งท่ีสงมาดวย  14 
     (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

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

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                    วันที่ _______เดือน______พ.ศ._________ 
                                     Date              Month          Year 

(1)   ขาพเจา.        สัญชาติ.                                         
I/We               nationality      

            อยูบานเลขที่.            
             Address          

              
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนช่ัน  มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
 
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม__________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง ดังน้ี 
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
  หุนสามัญ______________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

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

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

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

1.  ชื่อ         นายปกรณ            บริมาสพร                       อายุ    66    ป อยูบานเลขท่ี          7/195 หมู 6                           
Name Mr. Pakorn Borimasporn, Independent Director, Age 66 years, residing at 7/195 Moo 6 
ถนน              -           ตําบล/แขวง     บานใหม    อําเภอ/เขต   ปากเกร็ด             
Road                        Tambol/Khwaeng                    Banmai                                      Amphur/Khet  Pakkred  
จังหวัด    นนทบุรี         11120   หรือ 
Province  Nonthaburi   11120        or 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2556  ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซ.สุขุมวทิ 31 คลองเตยเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 2013 on April 25, 2013 at 14.00 hrs, at the Ballroom 1, S31  Sukhumvit Hotel, 545  Sukhumvit 31, Sukhumvit Road , 
Klongtoey-Nua, Wattana  District, Bangkok 10110, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed. 
 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี.้- 

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

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

respects,  or 

     (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1       รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholder held on April 26, 2012 
     
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove    votes     Abstain                                 votes                    

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบรษิัทฯ สําหรับป 2555 
Agenda 2             To consider and approve the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for  the year 2012 
   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes          Disapprove     votes      Abstain                votes                    

วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 3      To consider and approve the financial statements for the year ending December 31, 2012   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove       votes       Abstain              votes                    

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสาํหรับผลการดาํเนนิงานประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 4             To consider and approve no dividend payment from the Company’s operation  for the financial year ending  
              December 31, 2012 

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

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda 5             To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation. 

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

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังนี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
   5.1 ชื่อกรรมการ  : นายสุทธิชัย แซหยุน 
 Name of Director  : Mr.Suthichai Sae-yoon 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง      เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                    votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  :  นายเสริมสิน สมะลาภา 
 Name of Director  :  Mr.Sermsin Samalapa 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                  เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain    votes 
    
   5.3 ชื่อกรรมการ  : นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
 Name of Director  : Ms.Duangkamol  Chotana 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                  เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain    votes 
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   5.4 ชื่อกรรมการ  : นางคริสติน  ดีไบยเอช เบรนเดิล 
 Name of Director  : Mrs.Christine Debiais Brendle 
               เห็นดวย             เสียง    ไมเห็นดวย                         เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                           votes 
 
วาระที่   6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2556 
Agenda 6       To consider and determine the directors' remuneration for the year 2013  
 
               เห็นดวย             เสียง    ไมเห็นดวย                         เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                           votes 

วาระที่   7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2556 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of auditor’s  
 remuneration  for the year 2013 
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 

วาระที ่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จํานวนไมเกิน  
1,647,740,300 หนวย เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase ordinary shares of the Company 
No.3 in the amount of not exceeding 1,647,740,300 units to the existing shareholders of the Company who 
subscribe for newly issued ordinary shares offered to existing shareholders in proportion to their shareholdings 
(Rights Offering) 

 
                 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง             เสียง 
             Approve                    votes        Disapprove           votes          Abstain                votes 
 
วาระที ่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จํานวนไมเกิน 82,387,015 

หนวย แกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรอื บริษัทยอย 
Agenda 9 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase ordinary shares of the Company 

No.2 in the amount of not exceeding 82,387,015 units to directors, executives, and/or employees of the Company 
and/or its subsidiaries   

 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย           เสียง    งดออกเสียง             เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove          votes       Abstain                votes 
 
วาระที ่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบยีนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 10 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of Baht 1,790,269,835.95 
from the current registered capital of Baht 873,302,359 to the new registered capital of Baht 2,663,572,194.95 by 
issuing 3,377,867,615 newly issued ordinary shares at par value of Baht 0.53 per share, and to consider and 
approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the increase of the 
Company’s registered capital 

 
                 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes    Abstain                           votes 
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วาระที ่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ 
Agenda 11 To consider and approve an allocation of the newly issued shares of the Company 
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
                Approve  votes        Disapprove   votes    Abstain                           votes 
 
วาระที ่ 12  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000 บาท 
Agenda 12 To consider and approve the Company’s issuance and offering of debentures in an amount not exceeding Baht 

1,500 million  
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
                Approve  votes        Disapprove   votes    Abstain                           votes 
 
วาระที ่ 13            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 13 To consider any other matters (if any) 
 
                 เห็นดวย                 เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute 
my/our voting as a shareholder. 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชดัเจน หรือในกรณทีี่ทีป่ระชุมมีการ
พิจารณาเลอืกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเทจ็จริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีมี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

ลงชื่อ...................................................................ผูมอบฉันทะ 
(...................................................................) 

Signed          Appointer 
 
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                  Proxy 

 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Remarks: 
1.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 

several proxies for splitting votes. 
2.   The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to 

the proxy. 
3.  For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 










