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วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 25559
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้
ม วย 1. สําเนารายงานนการประชุมสามั
ส ญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 25588
2. รายงานประจจําปี 2558
3. นิยามกรรมกการอิสระ
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
ช
กรรมการตรวจสอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
6. ประวัติของบุบุคคลที่ได้รับการเสนอชื
ก
่อใหห้เข้าดํารงตําแหหน่งกรรมการร
แทนกรรมกาารที่ครบกําหนนดออกตามวารระ
7. รายละเอียดเกีกี่ยวกับผูส้ อบบบัญชีประจําปี 2559
8. ข้อบังคับของงบริ ษทั หมวดดที่ 4 การจัดปรระชุมผูถ้ ือหุน้
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์
ก
และ วิธีปฏิบตั ิ ในกาารเข้าร่ วมประะชุมผูถ้ ือหุน้
10. ประวัติโดยสัสังเขปของกรรรมการอิสระที่เป็
เ นตัวแทนรับมอบฉั
บ
นทะ
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
12. หนังสื อมอบบฉันทะ
13. แผนที่แสดงสสถานที่ประชุมผู
ม ถ้ ือหุน้
ย
รของบริ ษทั เนนชัน่ บรอดแคคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มมหาชน) (“บริริษทั ฯ”) มี
ด้วยคณะกรรมการ
ย
มสามัมัญผูถ้ ือหุน้ ประะจําปี 2559 ในนวันอังคารที่ 26
2 เมษายน 25559 เวลา 14.000 น. ณ ห้องปประชุม เอ
มติให้เรี ยกประชุ
ชั้น 27 อาคารอินเตอรร์ลิงค์ ทาวเวออร์ เลขที่ 1858/118-119 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แแขวงบางนา เขขตบางนา
ณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี
ต
ยบวาระการประชุมดั
ม งต่อไปนี้
กรุ งเทพมมหานคร 102660 เพื่อพิจารณ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการรประชุ มสามัญผู
ญ ้ ถอื หุ้นประจํจําปี 2558 ซึ่งประชุ
ป มเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ข้ อเทท็จจริงและเหตุผล : การปประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํจําปี 2558 ได้จจัดขึ้นในวันจันั ทร์ ที่ 27
เมษายน 2558 ทั้งนี้ ได้ดจัดส่ งสําเนาารายงานการปประชุ มดังกล่ าวให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งงประเทศไทยย (“ตลาด
หลักทรัพย์
พ ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที
ต ่กฎหมายยกําหนดแล้ว นอกจากนี
น
้ บริ ษษัทฯได้เผยแพพร่ รายงาน
ดังกล่าวผผ่านเว็บไซต์ของบริ
ข
ษทั ฯ ที่ www.nbc.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุ
อ น้ ได้รับทราาบรายงานการรประชุมฯ และสามารถ
ตรวจสออบความถูกต้องได้
อ ภายในเววลาที่เหมาะสม ซึ่ งไม่ปรากกฎว่ามีผูใ้ ดคัดค้
ด านหรื อขอแแก้ไขแต่อย่างใด โดยมี
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรรากฎตามสิ่ งที่ส่ งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า รายงานการ
ประชุ มดังกล่ าวได้บนั ทึ กถู กต้องตามความเป็ นจริ งครบถ้วน จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัท
สํ าหรับปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและรายงานคณะกรรมการของ
บริ ษทั สําหรับปี 2558 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั สําหรับปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 45 กําหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี จะทําได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั คือ จ่ายเงินปั นผลไม่ต่าํ
กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย และเงินสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินการ แผนการลงทุน
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ หรื อ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กาํ หนดเงื่อนไขการ
ปรั บสิ ทธิ เพื่อไม่ ให้สิทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิ ม ได้กาํ หนดเงื่ อนไข
เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้วา่ หากบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเกินว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั จะต้องคํานวณอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ ใหม่ตามสู ตรคํานวณที่กาํ หนด เพื่อรักษาสิ ทธิ
และผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
2

ดังนั้นจากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเฉพาะกิจการสําหรับปี 2558 จํานวน
59.31 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ 0.11 บาทต่อหุ ้น โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไรสุ ทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
2. หักสํารองตามกฎหมาย
3. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3.1 จํานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
3.2 จํานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปันผลประจําปี
4. กําไรต่อหุน้ (บาท)
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล
5.2 เงินปันผลประจําปี
6. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
7. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกําไรสุ ทธิเฉพาะ
กิจการหลังหักสํารองตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ปี 2558
59.31
3.00
535.44
0.11
0.08
0.08
42.84
76.08

ปี 2557
49.41
2.50
534.71
534.42
534.71
0.09
0.08
0.06
0.02
42.78
91.19

ปี 2556
56.60
2.90
534.41
179.47
534.41
0.16
0.14
0.11
0.03
46.42
86.44

(1) เป็ นอัตราเงินปันผลประจําปี และหักอัตราปันผลที่อนุมตั ิการจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และรอการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และคํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 18
มีนาคม 2559
(2) เป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่เกินตามข้อกําหนด
สิ ทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ NBC-W1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึ ง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิ น 42.84 ล้านบาท โดย
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ.
หลักทรัพย์ ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 15. กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตําแหน่ง ปัจจุบนั บริ ษทั มี
กรรมการทั้งสิ้ น 10 คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้
1) นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการ
3) นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการ
4) นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
สําหรับตําแหน่งกรรมการที่วา่ ง 2 ตําแหน่งนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณาสรรหาบุคคล
ผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและแจ้งให้ทราบต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
ถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการทั้ง 4 คนที่ผา่ นมาซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 4 คนได้ทุ่มเทปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้ างคุณประโยชน์แก่การดําเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ครบ
วาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายเสริ มสิ น สมะลาภา
แต่งตั้งเป็ น
กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
แต่งตั้งเป็ น
กรรมการ
3) นางสาวดวงกมล โชตะนา
แต่งตั้งเป็ น
กรรมการ
กรรมการ
4) นายเทพชัย แซ่หย่อง
แต่งตั้งเป็ น
(ข้อมูลรายละเอี ยดของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั สื บต่อไปอี กวาระหนึ่ ง
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2559
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็น
ว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรั บกิ จการสื่ อเป็ นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั มี
นโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯเป็นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรอง
อย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทน
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษทั ประกอบการพิจารณา
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ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดี ยวกับประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดี ยวกับกรรมการที่ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หาร
และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 ในอัตรา
เดียวกับปี 2558 โดยจ่ายเป็ นแบบรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นโดยสรุ ป ดังนี้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2558
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

ค่าตอบแทนประจําปี 2559 รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,600,000 บาท (เทียบเท่าปี ที่ผา่ นมา)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
: คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของ
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั ิ ให้แต่งตั้ง
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ใน
ปี 2559 เป็ นปี ที่ 3 หรื อ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
เป็ นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็ นเงิน 900,000 บาท (เทียบเท่าปี ที่ผา่ นมา)
สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบ
บัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กลัน่ กรองการเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อม
เพรี ยงกัน ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้ง
นี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบต่อประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ ประธานกรรมการ

นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาว
เวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ
กรรมการบริษทั ฯทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานเนชัน่ กรุ๊ ปและกรรมการ
2. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
รองประธานเนชัน่ กรุ๊ ปและประธานกรรมการ
3. นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายเมธา สุ นทรจิตร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสุ ภาณี เดชาบูรณานนท์
กรรมการอิสระ
7. นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการ
8. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
กรรมการ
9. นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการ
รวมมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 9 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้ น 10 คน
กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าประชุ ม
1. นายกิตติชยั ลัทธิโสภณกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อกั ษร
2. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
3. นางสาวชไมพร คงเพชร
4. นางนงค์นาถ ห่านวิไล
5. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
6. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
7. นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม

บรรณาธิการบริ หาร สายงานข่าวโทรทัศน์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานผูป้ ระกาศข่าว
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานนิวมีเดีย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
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8.
9.
10.
11.

นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
นางสาวพัชรา ชัยวงค์
นางสุ วรรณี วัชรภาสกร
นางสาววิพาภร อุ่นสุ ข

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม จาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่ างๆ
1. นายไกรสร มีสมงาม
ที่ปรึ กษากฎหมาย จาก บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์
ออฟฟิ ช จํากัด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งนี้ บริ ษทั ฯมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.nbc.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด
เสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นจัดส่ งคําถามล่ วงหน้าสําหรั บการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นผ่านทาง
เว็บไซต์ www.nbc.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
ในครั้ งนี้ คือ นายเมธา สุ นทรจิ ตร์ กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตาม
เอกสารแนบในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบี ยบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ
หมวดที่ 4 “การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 36 ถึงข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
แล้ว ดังนี้
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ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรื อบุคคลซึ่ งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุมให้
เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม”
ข้อ 37 “ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามจํานวนหุ น้ ที่ตน
ถืออยู่ โดยหุ ้นแต่ละหุ ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ ง (1) หุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็นพิเศษใน
เรื่ องใด ผูถ้ ื อ หุ ้นดังกล่ าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่ การออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นที่กฎหมายกําหนด ใน
กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ
แต่ถา้ วาระใดมี ผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมื อขึ้น ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ประสงค์จะออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นตอน
ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับใน
บัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน
ต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้
ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ ง
เสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ จะให้ที่ป ระชุ ม ใช้วิ ธี ล งคะแนนเสี ย งเพื่ อ เลื อ กตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ ค คล โดยจะขอเก็บบัต ร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนเสี ยงเห็ น
ด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุ ม
นายเสริ มสิ น สมะลาภา ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และ
แถลงต่อที่ประชุมว่า จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 534,707,847 หุ ้น มีผถู ้ ือหุ ้นมา
ประชุมดังนี้
-ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 18,930,030 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.54 ของหุน้ ทั้งหมด
-ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 43 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 399,435,146 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 74.70 ของ
หุน้ ทั้งหมด
-รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 72 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 418,365,176 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 78.24 ของหุ ้น
ทั้งหมด
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ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
สําหรั บการประชุ มครั้ งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิ ศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิ จ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น จึ งขอนําเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
412,392,176 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
98.57
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ไม่เห็นด้วย จํานวน
งดออกเสี ยง จํานวน
6,000,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
1.43
รวม
จํานวน
418,392,176 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
หมายเหตุ : มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 1 จํานวน 1 ราย รวม 27,000 หุน้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติและรั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษทั สํ าหรับปี 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรั บผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี 2557 ดังมี รายละเอี ยดปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 ที่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ ท่านพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม อย่างไรก็ตาม ขอสรุ ปผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
ในปี 2557 บริ ษทั มีรายได้รวม 741.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก 680.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2556 และมี กาํ ไรสุ ทธิ 10.72 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 79 จาก 51.04 ล้านบาท เมื่ อเทียบกับปี ก่ อน เนื่ องจากมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สําหรับฐานะการเงิน บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ ณ สิ้ นปี 2557 เท่ากับ 2,803.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72
เนื่ องจากมีสินทรัพย์ คือ ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (ในขณะที่ปีก่อนไม่มี) ส่ วน
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หนี้ สินรวมเท่ากับ 1,391.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 663 เนื่ องจากมีรายการค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย สําหรับส่ วนของผูถือหุ น้ เท่ากับ 1,411.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน
สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2557 มีรายได้รวม แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดงั นี้
1. รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ฟรี ทีวี 7.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากไม่ได้
ดําเนินงานรายการในช่องฟรี ทีวี โดยปัจจุบนั ยังเหลือการดําเนินงานรายการในฟรี ทีวีเพียงเล็กน้อย
2. รายได้จากธุรกิจ ดิจิตอลทีวี 429.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
3. รายได้จากธุรกิจนิวมีเดีย 184.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 43.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
5. รายได้จากธุรกิจวิทยุ 26.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
6. รายได้อื่นๆ 22.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่ วนรายได้ตามธุรกิจต่อรายได้รวม ดังนี้ คือ รายได้ที่มาจากธุรกิจ ทีวีดิจิตอล คิด
เป็ นร้อยละ 60 รายได้ที่มาจากธุ รกิจโทรทัศน์ฟรี ทีวีคิดเป็ นร้อยละ 1 รายได้จากธุ รกิจนิ วมีเดียคิดเป็ นร้อยละ 26
รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็ นร้อยละ 6 รายได้จากธุ รกิจวิทยุคิดเป็ นร้อยละ 4 และรายได้อื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 3
ของรายได้ท้ งั หมด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษ ทั สํา หรั บ ปี 2557 ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
412,392,176 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.57
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
6,000,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.43
รวม
จํานวน
418,392,176 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ : มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระที่ 2 จํานวน 2 ราย รวม 30,100 หุน้
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี 2557 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557
ที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
คุณเอิญ สุ ริยะฉาย ผู้ถอื หุ้น มีคาํ ถามเพิ่มเติม ดังนี้
สอบถามวิธีการคิดค่าตัดจําหน่ายของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ว่ามี
ลักษณะการตัดจําหน่ายโดยวิธีใด ในปี แรกๆ จะตัดจําหน่ายเท่ากับปี หลังๆ หรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า เป็นการตัดค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์ทางบัญชีปกติ แบบเส้นตรง โดย
หารเฉลี่ยตามอายุใบอนุญาต คือ 15 ปี
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
411,922,276 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.45
0.00
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง จํานวน
6,500,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.55
รวม
จํานวน
418,422,276 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ : มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระที่ 3 จํานวน 2 ราย รวม 200 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลสํ าหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กําหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี จะทําได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวต่อไป” ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่ต่าํ กว่าร้อย
ละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมาย
และเงินสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นการ แผนการลงทุน ความ
จําเป็ นและเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ หรื อ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กาํ หนดเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ได้กาํ หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลไว้ว่า หากบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลเกิ นว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จะต้อ งคํา นวณอัต ราการใช้สิ ท ธิ แ ละราคาการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ ต ามสู ต รคํา นวณที่ ก ํา หนด เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
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ทั้งนี้ จากผลการดําเนิ นงานในปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
2557 จํานวน 49.41 ล้านบาท คิดเป็ นกําไร 0.09 บาทต่อหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอีกในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท จํานวน 534.71 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน
10.70 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date)
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี
การแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
412,422,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.57
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
6,000,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.43
รวม
จํานวน
418,422,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 15 กําหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตําแหน่ง ปั จจุบนั
บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น 10 คน โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายกิตติชยั ลัทธิโสภณกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) นางสุ ภาณี เดชาบูรณานนท์
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
นอกจากนี้ นายกิตติชยั ลัทธิ โสภณกุล ตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ประสงค์
จะรับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุ พงษ์
ลิ้มธนากุล และนางสุ ภาณี เดชาบูรณานนท์ เป็นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์
แก่การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่
ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริ ษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ส่ ว นการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการแทน นายกิ ต ติ ชัย ที่ ค รบวาระและไม่ ป ระสงค์ต่ อ วาระนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต เป็ น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน ซึ่ งประวัติของคุณเจษฎา ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาลงมติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
และอนุมตั ิแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ แทน นายกิตติชยั ที่ครบวาระและไม่
ประสงค์ต่อวาระ
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นายสุ พงษ์ ลิม้ ธนากุล
เห็นด้วย
จํานวน
411,922,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.45
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จํานวน
6,500,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.55
รวม
จํานวน
418,422,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
2) นางสุ ภาณี เดชาบูรณานนท์
เห็นด้วย
จํานวน
411,922,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.45
0.12
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
500,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
6,000,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.43
รวม
จํานวน
418,422,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
3) นายเจษฎา พรหมจาต
เห็นด้วย
จํานวน
411,922,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.45
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จํานวน
6,500,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.55
รวม
จํานวน
418,422,476 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
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หมายเหตุ : มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระที่ 5 จํานวน 2 ราย รวม 20,680 หุน้
วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2558
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร แถลงต่ อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มี นโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของ
บริ ษ ทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้า ที่ พิ จ ารณากลั่น กรองการสรรหากรรมการและการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ่ ง
คณะกรรมการได้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ย บเที ย บจากอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจํานวน 2,600,000 บาท เท่ากับปี 2557 โดยค่าตอบแทนสําหรับ
ตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนปี 2558
(ปี ทีเ่ สนอ)
400,000.400,000.300,000.-

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
รวม

200,000.200,000.2,600,000.-

ค่ าตอบแทนปี 2557
400,000.400,000.300,000.200,000.200,000.2,600,000.-

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจึงเสนอขอให้ที่ประชุม
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯประจําปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
411,943,156 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.45
จํานวน
500,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.12
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
จํานวน
6,000,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.43
รวม
จํานวน
418,443,156 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
หมายเหตุ : มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระที่ 6 จํานวน 2 ราย รวม 2,001 หุน้
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยการพิจารณาและเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 เป็ นปี ที่ 2 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก
ทั้งที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรั บค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็ นเงิน 900,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั
ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้ าํ นวยการจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
9832 และ/หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ ง
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
411,945,157 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
98.45
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จํานวน
6,500,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.55
รวม
จํานวน
418,445,157 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม มีผถุ ้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
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ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมนักลงทุนไทย คุณปราโมทย์ เรื อง
ทรั พ ย์ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ว่า : ตามที่ บ ริ ษ ทั ฯได้ล งนามในคํา ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่ ว มปฏิ บตั ิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต กับทางสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ไปแล้วนั้น
อยากให้ทางบริ ษทั ฯชี้แจงว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้ แจงว่า บริ ษทั ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต กับทางสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั ฯ ยินดีให้ความร่ วมมือ และทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. ปรับปรุ งและทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เข้าเป็นส่ วนหนึ่งของคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมในเรื่ อง จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ ให้กบั พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญ และให้
ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
ผูถ้ ือหุน้ คุณบรรเจิด เสื อดี มีคาํ ถาม ดังนี้
คําถามที่ 1. จากการอ่านรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เรื่ อง การประมูลทีวีดิจิตอล
วิเคราะห์ว่ารายได้จากการโฆษณาในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น จึ งขอทราบว่าบริ ษทั สามารถดําเนิ นการได้ตามรายงาน
ดังกล่าวหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า ในช่วงปี แรก ผลการดําเนินงาน อาจจะตํ่ากว่าประมาณการ อย่างไร
ก็ตามขอให้พิจารณาในระยะยาว เนื่ องจากประมาณการของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ จัดทําบนสมมติฐานว่า
กสทช. ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบายเรื่ องการแจกคูปอง หรื อการประชาสัมพันธ์ ได้ตามเวลาที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า
แต่ปรากฏว่าได้ดาํ เนินการบางส่ วนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของช่อง Nation TV ดีข้ ึน จากเดิม ที่ตอ้ งอาศัยช่องทางออกอากาศที่ไม่ใช่
ของตนเอง เช่ น ช่องอนาล็อค ทําให้มีความเสี่ ยงของความไม่สมํ่าเสมอของรายได้ค่อนข้างมาก จะเห็นได้จาก
รายได้ ในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมา แต่เมื่อมีช่องเป็ นของตัวเอง ประกอบกับเรตติ้งของทีวีดิจิตอลทั้งระบบมีการขยายตัว
ทําให้ความเสี่ ยงดังกล่าวลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะยังไม่เป็นไปตามประมาณการที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระได้วิเคราะห์ไว้ เนื่ องจากมีการแข่งขันสู งมาก และบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา มีอาํ นาจต่อรองในการเลือกช่อง
มากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า อัตราค่าโฆษณาน่าจะเป็นไปตามที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ได้คาดการณ์ไว้
คําถามที่ 2. จากข้อมูลที่ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร์ หลายท่าน ระบุว่า อุตสาหกรรมทีวีจะมีอตั ราการ
เติบโตลดลง จึงขอสอบถามความเห็นของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องนี้ และขอทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริ ษทั ที่จะ
ส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่หนั มาดูทีวีเพิ่มมากขึ้น
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารชี้ แจงว่า ตามความเห็ นของตน มี ความเห็ นว่า อุ ตสาหกรรมที วีเป็ น
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมประเภทสื่ อ ทั้งในอเมริ กา และยุโรป ถึงแม้ว่าจะมีรุปแบบการนําเสนอ
(Platform) ใหม่ๆ เกิดขึ้น พบว่าในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา สัดส่ วนผูช้ มสื่ อโทรทัศน์ในช่องอนาล็อกมีประมาณร้อยละ
25 ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ดังนั้นคาดว่าในอนาคตอาจเกิ ดการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่ของภูมิทศั น์ของการ
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สื่ อสาร (Media Landscape) ในประเทศไทย โดยเฉพาะ New Media ที่ยงั มีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก และหากในปี
2561 ช่องอนาล็อกจะยุติการออกอากาศ ตามที่คาดหมาย จะทําให้การแข่งขันมีความเท่าเทียมเกิดขึ้น
สําหรับบริ ษทั มีโอกาสที่จะเติบโตในธุ รกิ จ New Media ได้อีกมาก เพราะรุ ปแบบการนําเสนอ
(Platform) ที่หลากหลายในลักษณะ Multiplatform ที่บริ ษทั ค่อนข้างมีความพร้อม จะเห็นได้จากสัดส่ วนรายได้
ของธุรกิจ New Media เท่ากับร้อยละ 25% หรื อสู งถึงหนึ่งในสี่ ของรายได้ท้ งั หมด ถือว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
บริ ษทั ในธุ รกิ จเดี ยวกัน แม้ว่ากลุ่มผูช้ มผ่านช่ องทาง Social Media ในช่ วงเริ่ มต้นจะมีรายได้ไม่มากนัก แต่มี
ความสามารถในการเข้าถึ งของผูช้ มได้จาํ นวนมาก ซึ่ งเป็ นลักษณะเดี ยวกับต่ างประเทศ และบริ ษทั ฯหวังว่า
นโยบายของรัฐบาล จะมีการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ New Media เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า น่าจะเป็ นโอกาสที่ดี ใน
อีก 3-5 ปี ข้างหน้า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ…………………………………………..ประธานในที่ประชุม
นายเสริ มสิ น สมะลาภา

ลงชื่อ……………………………………..……ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ

ลงชื่อ……………………………………..……กรรมการ
นางสาวดวงกมล โชตะนา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความ
เป็ นอิ ส ระจากผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ และ ผู ้บ ริหารของบริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ัน อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯนั้นเป็นไปตาม
ข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ อ อกเสี ยงทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาด้านอื่นใดที่
ได้รับผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิ สระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฏหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิ สระจะต้องทําหน้าที่ และใช้วิ จารณญาณของตน โดยไม่ ได้รับอิ ทธิ พลจากกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
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7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั

ร่ ว ม ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคลที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
9. ไม่ ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการเข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯหรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิ สระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องโดยการประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบ
ทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯก็ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบ
บัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํา
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ท่าน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดังกล่ าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯโดยตรงและคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯต่ อ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้า ที่ สอดส่ อ งดู แ ล ฝ่ ายจัดการมี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบต่ อ การจัด เตรี ย มงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบร่ วมกันว่า ฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและ
เวลา ตลอดจนข้อมูลความรู ้เรื่ องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการ
เงินของบริ ษทั ฯมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริ ษทั ฯนําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่น ๆ
-
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ความเห็ นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับกิจการสื่ อเป็นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณา
กลั่น กรองการสรรหากรรมการและการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ งคณะกรรมการได้พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการโดยมี เกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอี ยด ถึ งความเหมาะสมประการต่ างๆ โดย
เปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ ยตามขนาดธุ รกิ จที่ใกล้เคียงกัน รวมถึ ง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้ าํ
หน้าที่ เสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ จากนั้นประธาน
กรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณา
ในปี 2559 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการได้ โดย
เสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า 3 เดื อนก่ อนวันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น คือตั้งแต่วนั ที่ 4
ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
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ประกอบบการพิจารณาใในวาระที่ 5 พิจารณาเลื
จ
อกตั้งกรรมการแท
ง
นกรรมการทีต้ต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภททกรรมการทีเ่ สนอเลื
ส อกตั้ง
ตําแหน่น่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
น
อายุ
การศึกษา
ษ

การอบรรมหลักสู ตรกรรรมการ
การอบรรมปี 2558
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในบบริษทั จด
ทะเบียน
(3 บริษัษทั )

การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริ
บ ษทั จดทะเบีบียน
(1 บริษัษทั , 2 มหาวิทยาลั
ย ย)

นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการแลละประธานกรรรมการ
กรรมการแลละประธานกรรรมการ
9 พฤศจิกายนน 2554
48 ปี
- ปริ ญญาโทท สาขาการพัฒนาอสั
ฒ
งหาริ มทรั
ม พย์
สถาบันเททคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซ็ทส์ส (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริริ กา
- ปริ ญญาตรีี สาขาสถาปัตยกรรมศาสต
ต
ตร์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยั
- กลยุทธ์สาหรั
าํ บบริ ษทั สื่ อ หลักสู ตรผูบริ
บ้ หาร วิทยาลัลัยบริ หารธุรกิจฮาวาร์
จ
ด
มหาวิทยาาลัยฮาวาร์ด ปรระเทศสหรัฐอเมริ กา
สมาคมส่ งเสสริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย
ไ
- Director Accreditation
A
Program
P
(DAPP) รุ่ นที่ 24/25547
-ไม่มี2553 - 2554
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มมัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2554 - มี.ค. 2558
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
2554 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
แ
เอ็ดดูเทนเมมนท์
2555 - ปัจจุบัน
รองประธาานกรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลั ติมีเดีย กรุ๊ ป
มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรรมการบริ หารร - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรรมการ - บมจจ. เนชัน่ บรอดดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัชัน่
2553 - ปัจจุบับน
นายกสภา มหาวิทยาลัยเออเชียอาคเนย์
2554 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั
นายกสภา - มหาวิทยาลัยยเนชัน่

24

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนี้
กับบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษัทย่ อย /
บริษทั ร่ วม / หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป ดังนี้
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร - บมจ. เนชัน่
มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั
นายกสภา - มหาวิทยาลัยเนชัน่
-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
4 ปี 1 เดือน
3/6
1/1
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบบการพิจารณาใในวาระที่ 5 พิจารณาเลื
จ
อกตั้งกรรมการแท
ง
นกรรมการทีต้ต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภททกรรมการทีเ่ สนอเลื
ส อกตั้ง
ตําแหน่น่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
น
อายุ
การศึกษา
ษ
การอบรรมหลักสู ตรกรรรมการ
การอบรรมปี 2558
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในบบริษทั จด
ทะเบียน
(3 บริษัษทั )

การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริ
บ ษทั จดทะเบีบียน
(6 บริษัษทั , 1 มหาวิทยาลั
ย ย)

นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการ
กรรมการ
8 มกราคม 2536
2
70 ปี
- ประกาศนีนยบัตรโรงเรี ยนอั
น สสัมชัญพาาณิ ชย์ กรุ งเทพพมหานคร (ACCC)
- โรงเรี ยนแแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ..สงขลา
สมาคมส่ งเสสริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย
ไ
- Director Accreditation
A
Program
P
(DAPP) รุ่ นที่ 54/25549
-ไม่มี2514 - 2555
บรรณาธิการอํ
า านวยการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2554 - มี.ค.2558
ประธานกรรรมการ - บมจจ. เนชัน่ บรอดดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัชัน่
2555 - มี.ค.22558
ประธานกรรรมการ - บมจจ. เนชัน่ มัลติมีมีเดีย กรุ๊ ป
2555 - มี.ค.22558
ประธานกรรรมการ - บมจจ.เนชัน่ อินเตออร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมมนท์
มี.ค.2558 - ปัปจจุบนั
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
มี.ค.2558 - ปัปจจุบนั
กรรมการ, ที่ปรึ กษาคณะะกรรมการบริ หารและกอง
ห
บรรณาธิการ
า - บมจ. เนชัชัน่ มัลติมีเดีย กรุ
ก ๊ป
มี.ค.2558 - ปัปจจุบนั
กรรมการ - บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
แ
เอ็ดดูเทนเมมนท์
2549 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
2555 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เอ็นบีซซีี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เนชัน่ เเอ็ดดูเทนเมนทท์
2557 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก. เนชัน่ โโกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
18 ส.ค.25588 - ปัจจุบนั
กรรมการสสภามหาวิทยาลลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ฒิ –
มหาวิทยาลัลัยเนชัน่
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนี้
กับบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษัทย่ อย /
บริษทั ร่ วม / หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ

-ไม่มี94,332 หุน้ (0.02 %)
-ไม่มี-

มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป ดังนี้
มี.ค.2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ, ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
และกองบรรณาธิการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
มี.ค.2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
กรรมการ - บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ โกลบอล
2557 - ปัจจุบนั
เอ็ดดูเทนเมนท์
18 ส.ค.2558-ปั จจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชัน่
-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
21 ปี
4/6
1/1
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2536)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบบการพิจารณาใในวาระที่ 5 พิจารณาเลื
จ
อกตั้งกรรมการแท
ง
นกรรมการทีต้ต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกกรรมการทีเ่ สนนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปั
ง จจุบัน
วันทีไ่ ด้ รัรับแต่ งตั้งเป็ นกกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมมหลักสู ตรกรรรมการ

การอบรมมปี 2558

การดํารงงตําแหน่ งใน
บริษทั จดดทะเบียน
(3 บริษท)
ทั

การดํารงงตําแหน่ งในกิจการอื
จ น่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริิษทั จดทะเบียน
ย
(7 บริษท,
ทั 1 มหาวิทยาลัย)

นางสาวดวงกกมล โชตะนา
กรรมการ
กรรมการ
5 เมษายน 25554
53 ปี
ปริ ญญาตรี สาาขานิเทศศาสตตร์, จุฬาลงกรณ
ณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่ งเสริริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไททย
- Director Cerrtification Proggram (DCP 1444/2554)
- Anti-Corrupption for Execcutive Program
m (ACEP 2/25555)
สมาคมบริษทจดทะเบี
ทั
ยนไททย ตลาดหลักทรั
ก พย์ แห่ งปรระเทศไทย (TLLCA)
- Executive Development
D
Program
P
(EDPP) รุ่ นที่ 4
สมาคมบริษทจดทะเบี
ทั
ยนไททย ตลาดหลักทรั
ท พย์ แห่ งประเทศไทย (TLLCA)
- Leadership Development
D
Program (LDP 3/2558)
สถาบันวิทยากการพลังงาน
- ผูบ้ ริ หารระดดับสู ง ด้านวิทยาการพลั
ย
งงานน วพน. รุ่ น 1/22558
2554 - ปัจจุบนั
ป น่
กรรรมการ - บมจจ. เนชัน่ บรอดดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการและประธานเจ้าหน้าาที่บริ หาร - บมจ. เนชัน่
มัลติ
ล มีเดีย กรุ๊ ป
มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั
กรรรมการและประธานกรรมกการ - บมจ. เนชชัน่ อินเตอร์
เนนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - ปัจจุบนั
กรรรมการ - บจกก. กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการ - บจกก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการ - บจกก. คมชัดลึก มีเเดีย
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการและประธานกรรมกการ - บจก. ดับบลิ
บ วพีเอส
(ปประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการ - บจกก. เอ็น เอ็ม แอล
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการ - บจกก. เนชัน่ ยู
2555 - ปัจจุบนั
กรรรมการ - บจกก. แบงคอก บิสสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
18 ส.ค.2558 - ปัจจุบนั กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยผูททรงคุ
้ ณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชชัน่
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั
บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัท
ร่ วม / หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจํา

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ

-ไม่มี290,531 หุน้ (0.05 %)
-ไม่มี-

มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป ดังนี้
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - บมจ. เนชัน่
2555 - ปัจจุบนั
มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการ -บมจ. เนชัน่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. คมชัดลึก มีเดีย
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการ - บจก. ดับบลิว
พีเอส (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. แบงคอก บิสสิ เนส บรอด
แคสติ้ง
18 ส.ค.2558 - ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ –
มหาวิทยาลัยเนชัน่
-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
4 ปี 8 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554)

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น
6/ 6
1/1
-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบบการพิจารณาใในวาระที่ 5 พิจารณาเลื
จ
อกตั้งกรรมการแท
ง
นกรรมการทีต้ต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภททกรรมการทีเ่ สนอเลื
ส อกตั้ง
ตําแหน่น่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
น
อายุ
การศึกษา
ษ
การอบรรมหลักสู ตรกรรรมการ

การอบรรมปี 2558
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในบบริษทั จด
ทะเบียน
(2 บริษัษทั )
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริ
บ ษทั จดทะเบีบียน
(1 บริษัษทั )
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการทีม่ ี
ความขัดั แย้ งทางผลปประโยชน์
จํานวนนหุ้นทีถ่ อื ครองง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
2
การเป็ นญาติ
น สนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
น
ของบริษทั /
บริษทั ย่ยอย

นายเทพชัย แซ่
แ หย่อง
กรรมการ
กรรมการ
24 เมษายน 2556
2
61 ปี
มัธยมศึกษาปีปี ที่ 6 โรงเรี ยนอั
น สสัมชัญพาณ
ณิ ชยการ กรุ งเเทพมหานคร (ACC)
(
สมาคมส่ งเสสริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย
ไ
- Director Ceertification Proogram (DCP 1777/2556)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ผูบ้ ริ หารระะดับสู ง ด้านวิทยาการพลั
ท
งงาาน วพน. รุ่ น 55/2557
-ไม่มี2555 - ปัจจุบับน
บรรณาธิ
บ
การเคครื อเนชัน่ - บมมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2556 - ปัจจุบับน
กรรมการ
ก
- บมมจ. เนชัน่ บรออดแคสติ้ง คอร์ร์ปอเรชัน่
2555 - ปัจจุบับน

กรรมการ
ก
- บจจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค

-ไม่มี54,000 หุน้ (0.01
( %)
-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั
บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั
ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ใน
ปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป ดังนี้
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา 2555 - ปัจจุบนั
บรรณาธิการเครื อเนชัน่ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย
ที่ได้รับเงินเดือนประจํา
กรุ๊ ป
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2556 - ส.ค. 2557 กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2557 - มิ.ย. 2558 กรรมการ - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มีจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
2 ปี 8 เดือน
4/6
1/1
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
ประจําปี 2558

ประจําปี 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)

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

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

1. Ms. Patamavan Vadhanakul
Registration No. 9832
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. Mr.Winid Silamongkol
Registration No. 3378
นายวินิจ ศิลามงคล
3. Mr.Vichien Thamtrakul
Registration No. 3183
นายวิเชียร ธรรมตระกูล
4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098
นางสาววรรรณาพร จงพีรเดชานนท์

1. Ms. Patamavan Vadhanakul
Registration No. 9832
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. Mr.Winid Silamongkol
Registration No. 3378
นายวินิจ ศิลามงคล
3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098
นางสาววรรรณาพร จงพีรเดชานนท์

โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 2

โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 3

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 3 บริ ษทั
เป็ นเงิน 900,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 3 บริ ษทั
เป็ นเงิน 900,000 บาท

บริ ษ ัท ฯไม่ มี ก ารรั บ บริ ก ารอื่ น จากสํา นัก งานสอบบัญ ชี ที่
ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูส้ อบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี ที่
ผ่านมา

บริ ษ ัท ฯไม่ มี ก ารรั บ บริ ก ารอื่ น จากสํา นัก งานสอบบัญ ชี ที่
ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูส้ อบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี ที่
ผ่านมา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้
ง วย 7

เอกสารแนบวาระะที่ 7
รายละเอียดผูผู้สอบบัญชี ประจํ
ป าปี 25599

ข้ อมูลทัวไป
ว่
ชื่อ - นามสกุล : นาวสสาวปัทมวรรณ
ณ วัฒนกุล
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทํทางาน : บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ระยะเวลลาที่ทาํ งานกับบริ
บ ษทั : 23 ปี
ตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษัษทั : กรรมการรบริ หาร, ตรวจจสอบบัญชี
การศึกษา
- ปริ ญญาาโทด้านการบบริ หารจัดการคความเสี่ ยง (Rissk Managemennt)
Universsity of Southampton ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญาาโทด้านการบบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาาตรี ดา้ นการบัญั ชี จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัยั
สมาชิกในนองค์กรวิชาชีชีพ
- สมาชิกสภาวิ
ก ชาชีพบัญั ชี
- ผูส้ อบบบัญชีรับอนุญาต
า
- ผูส้ อบบบัญชีรับอนุญาตที
า ่ได้รับความมเห็นชอบจากกสํานักงานคณ
ณะกรรมการกํากั
า บหลักทรัพยย์และตลาดหลัลักทรัพย์ (กลตต.)
ประสบกการณ์ ในการทํางาน
า
- กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบั
ส ญชี จํากัด
- ประกออบวิชาชีพ ตั้งแต่
แ ปี 2536
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

ข้ อบังคับของบริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมวด 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 29 การประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ข้อ 30

ข้อ 31

ข้อ 32

ข้อ 33

ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ”
ซึ่ งจะต้องจัดให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราว
อื่ น ให้ เ รี ย กว่ า “การประชุ ม วิ ส ามัญ ” คณะกรรมการอาจเรี ย กประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ายได้ท้ งั หมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อใดก็ได้ โดย
ในหนัง สื อ ร้ อ งขอนั้น จะต้อ งระบุ เ หตุ ผลในการขอให้เ รี ย กประชุ ม ไว้อ ย่า งชัด เจน ในกรณี เช่ นนี้ ให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตน
ได้ ทั้ง นี้ การมอบฉัน ทะจะต้อ งทํา เป็ นหนัง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ ผูม้ อบฉัน ทะและมอบแก่ ป ระธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
หนังสื อมอบฉันทะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนดไว้ซ่ ึ งอย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(ก)
จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(ข)
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ และ
(ค)
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ผูร้ ับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็น
ผูม้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสี ยงแทน
ผูม้ อบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะ และจํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
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ข้อ 34 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุ มไม่

ข้อ 35

ข้อ 36

ข้อ 37

ข้อ 38

ข้อ 39

น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การเรี ยกเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้เรี ยกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้ งหลังนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้นตามจํานวนที่ จะกําหนด
ข้างต้นจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ให้ป ระธานที่ ประชุ ม หรื อ บุ คคลซึ่ ง ประธานที่ ป ระชุ ม มอบหมายเป็ นผูด้ าํ เนิ น การประชุ ม ให้เ ป็ นไป
ตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
ถื อหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็ จแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุม
กําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า (3) วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ โดย
หุน้ แต่ละหุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) หุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น เว้นแต่การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นที่กฎหมายกําหนด ใน
กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ ขาดเรื่ องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั
35

(ข )
การออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ค )
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(ง)
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ
(จ)
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(ฉ)
การควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั
(ช)
การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ซ)
กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ให้มีกิจการอันพึงกระทําดังนี้
(ก)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(ข)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(ค)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
(ง)
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(จ )
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี และ
กิจการอื่น (ถ้ามี)
(ฉ)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิ
ในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทาง
หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยเข้า
ร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผูร้ ับมอบฉันทะ
ออกเสี ยงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุ มและ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานก่อน เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบ
ข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
- หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉั นทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติต่างด้ าว : ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อ
เดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิตบิ ุคคลสั ญชาติไทย : สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงาน
ที่มีอาํ นาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการดังกล่าว
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 นิ ติ บุ ค คลสั ญ ชาติ ต่า งด้ า ว : ผูม้ ี อ าํ นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลจะต้อ งลงลายมื อ ชื่ อ พร้ อ ม
ประทับ ตราบริษัท ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะตนเองต่ อ หน้า พนัก งานรั บ รองเอกสาร หรือ
หน่ วยงานซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจาก
การลงนามดัง กล่ า วแล้ว ให้ นํา หนัง สื อ มอบฉัน ทะฉบับ นั้น ให้ เ จ้า หน้า ที่ ผูม้ ี อ ํา นาจของ
สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อเจ้าหน้าที่ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทนบุคคล
ดังกล่าวหรื อบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
 กรณี การใช้พิ มพ์ล ายนิ้ ว มื อแทนการลงลายมื อ ชื่ อ ให้พิ มพ์ล ายนิ้ วหัว แม่ มือซ้ายและเขี ย น
ข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่า
เป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูน้ ้ นั และต้องพิมพ์ลายนิ้ วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ งพยานต้อง
ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองและต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจํา ตัว
ข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ถ้าผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผู ้
ถือหุ ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คนใด คนหนึ่ งเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงลงคะแนนแทนได้
 ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบ
ฉั น ทะที่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ น และลงนามครบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ล่ า วข้า งต้น ไปยัง สํ า นั ก
เลขานุ การบริ ษทั ฯ พร้ อมเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยส่ งถึ งบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่ อนการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ กรรม : ให้ผจู ้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
แทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิ น 6
เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะ
ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ : ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุ มแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุ บาลหรื อผู ้
พิทกั ษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
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การออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหุ ้นหนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่ น ซึ่ งมี ก ฎหมาย และหรื อ ข้อ บัง คับ บริ ษ ทั ฯ กํา หนด ไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ ก็ ใ ห้
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อแต่งตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผูม้ อบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้
ม วย 10

ประวัติโดยสัสังเขปของกรรมการอิสระทีทีเ่ ป็ นตัวแทนนรับมอบฉันททะ
ชื่อ

นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล

ตําแหน่น่ งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธา
ส
านกรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
น

12 มีนาคม 2552
2

อายุ

63 ปี

การศึกษา
ษ

- Doctor off Business Administration inn Internationaal Marketing,
Universityy of San Gabriiel, Irvine, California, U.S.AA.
- Master off Science in Marketing & Coonsumer Behaavior,
Californiaa State University
- Bachelor of
o Arts in Ecoonomics, Califfornia State Unniversity
สมาคมส่ งเสสริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย
ไ
บทบาทหน้าที
า ่และทักษะขของการเป็ นกรรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 99/2551
9
-ไม่มีกรรมการตรวจสออบ - บมจ.ไทยยโพลีคอนส์
2550 - ปัจจุบับน
2552 - ปัจจุบับน
กรรมการอิสระแลละประธานกรรรมการตรวจสอบ
บมจจ. เนชัน่ บรอดดแคสติ้ง คอร์ปปอเรชัน่
รองออธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ - มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
2552 - ปัจจุบับน
2555 - ปัจจุบับน
กรรมการ - บจก.แแผ่นเหล็กวิลาสสไทย

การอบรรมหลักสู ตรกรรรมการ
การอบรรมปี 2558
การดํารงตํ
ร าแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบี
จ
ยน
(2 บริษัษทั )
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริ
บ ษทั จดทะเบีบียน
(2 บริษัษทั )
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการทีม่ ี
ความขัดั แย้ งทางผลปประโยชน์
การมี/ไม่
ไ มีส่วนได้ เสียในวาระ
ย
การประะชุ มในครั้งนี้
จํานวนนหุ้นทีถ่ อื ครองง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
2

-ไม่มี-ไม่มี- (ยกเว้ว้นวาระที่ 6 เรื่ องพิ
อ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ))
-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ
มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2558

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2558
คณะกรรมการ

6 ปี 9 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552)

6/6
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คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ

4/4

1/1

วิสามัญผู้ถือหุ้น

-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ
nationality

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
ั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้นสามัญ

holding the total amount of
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

หุ้น
หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

votes as follows:

shares and have the right to vote equal to

votes

shares and have the right to vote equal to

votes

เสียง

(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีประวัตติ ามเอกสารแนบ)
(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)

นายสุพงษ์
ลิม้ ธนากุล
อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 63 years, residing at
ถนน
สุขมุ วิท 33
ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ
Road
Sukhumvit 33
Tambol/Khwaeng Klongtonnua
จังหวัด กรุงเทพฯ
หรือ
Province Bangkok
or
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

เสียง ดังนี ้
เสียง

shares and have the rights to vote equal to

1. ชือ่

2. ชือ่

เดือน
Month

อายุ
Age
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

16/3
16/3
อําเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชัน้ 27 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual
General Meeting of Shareholders on April 26, 2016 at 14.00 hrs, at At the Conference Room A, 27th Floor, Interlink
Tower, 1858/118-119 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date,
time and place as may be postponed or changed.
(4)

ข้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกประการตามที่เห็นสมควร หรื อ
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
To acknowledge the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholder held on April 27, 2015
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตแิ ละรั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัท สําหรั บปี
2558
To consider and approve the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2015
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

Agenda 2

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัตแิ ละรั บรองงบการเงินประจําปี 2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To consider and approve the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2015
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To consider and approve the dividend payment from the Company’s operation for the financial year ending
December 31, 2015
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To consider and approve the election of directors to replace those who completed the terms

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve the election of the individual certain directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายเสริ มสิน สมะลาภา
Name of Director
: Mr. Sermsin Samalapa
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

วาระที่ 6
Agenda 6

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายสุทธิชยั แซ่หยุ่น
: Mr. Suthichai Sae-Yoon
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นางสาวดวงกมล โชตะนา
: Miss Duangkamol Chotana
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

5.4 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายเทพชัย แซ่หย่อง
: Mr.Thepchai Sae-Yong
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
To consider the remuneration of directors for the year 2016
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the
year 2016
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มผี ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by the 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...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Remarks:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in
Clause (2) to the proxy.
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
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