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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
ของ 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมเอ ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ เลขท่ี 
1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมสิน  สมะลาภา  กรรมการ 
3. นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์  กรรมการ 
4. นายพนา  จนัทรวโิรจน์  กรรมการ 
5. นายศิวะพร  ชมสุวรรณ  กรรมการ 
6. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์  กรรมการ 
7. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 คน  
 
กรรมการบริษัทฯที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกรีธา มติธนวิรุฬห์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาวไพรินทร์  นิธิพานิช                        ผูอ้าํนวยการอาวโุส-ฝ่ายขายและกิจกรรมพิเศษ 
2.  นางวงศสิ์ริ  มิยาจิ                 บรรณาธิการบริหาร 
3.  นางสาวธนิกา  เจียรนยัไพศาล        ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
4.  นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายขาย 
5. นายนพปฎล  ปิติวงษ ์   ผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายการตลาดธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
6. นายสมศกัด์ิ  ใจขาํ   ผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายส่ือสารการตลาด 
7. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
8. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูจ้ดัการอาวโุส-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวเิชียร  ธรรมตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 
2.  นายวนิิจ  ศิลามงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  
1. คุณจิรยง อนุมานราชธน    บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
 

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. คุณชวลรรค ศิวยาธร   บริษทั ธนาธิปแอนดพ์าร์ทเนอร์ส จาํกดั 
2. นายไกรสร มีสมงาม    บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัฯ มี
แนวปฏิบติัดงัน้ีค่ะ 

1.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ 
หุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 

ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม 
วาระประชุมเขา้มา 

2.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2556  เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

      ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3.  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ 

มอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี คือ นาย
สมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนงัสือเชิญประชุม 

4.  ระเบียบวธีิลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 “การ 
ประชุมผูถื้อหุน้” ตั้งแต่ขอ้ 40 ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

ขอ้ 40 “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 
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ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย 
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ” 

ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามใน
ส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 
 

สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือข้ึน ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง จะใชวิ้ธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุน้ตอนลงทะเบียนก่อนเขา้หอ้งประชุม โดย
การทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนด้วยทุกคร้ัง จากนั้น
เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 

วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ จะใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  และ
เม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 

เร่ิมการประชุม 
 นายสุทธิชัย  แซ่หยุน่  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อท่ี
ประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 85,000,000 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 26 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้3,492,851 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 16 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้66,996,097 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของหุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 42 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้70,488,948 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.93 ของหุน้ทั้งหมด  
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 สาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ประธานฯ  มอบหมายให ้นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผูอ้าํนวยการ ทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูด้าํเนินการประชุม 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  2555  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2555 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
 

 กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2555 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 70,488,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษัทสําหรับปี 2555 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2555 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 
2555 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อยา่งไรก็ตาม ขอสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 
2555 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบดงัน้ี  โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจหลกั ๆ ของบริษทัแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์
ประกอบดว้ย ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์และธุรกิจบริการ 2) ธุรกิจอ่ืน ประกอบดว้ย ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ ธุรกิจ
โทรทศัน์ดาวเทียม สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2555  ผลประกอบการในปี 2555 บริษทัฯ มีรายได ้355 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 20 และมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 17 ลา้นบาท เป็น 28 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 65 ทั้งน้ีรายไดท่ี้เติบโตข้ึนนั้นมาจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกัมากกวา่ร้อยละ 90 และเร่ิมมีรายไดจ้ากธุรกิจใหม่
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2555 นัน่คือธุรกิจโทรทศัน์สาํหรับเด็กและเยาวชนหรือช่อง Kidzone, ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิคาร์แรค
เตอร์ Canimals ท่ีโด่งดงัจากประเทศเกาหลี และธุรกิจดิจิตอลในรูปแบบ eBook ท่ีเร่ิมไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกสําหรับลูกคา้ท่ีสามารถนาํหนงัสือจาํนวนมากไปอ่านไดใ้นทุกท่ีดว้ยอุปกรณ์พกพาเพียง
เคร่ืองเดียว ทาํใหน้กัอ่านเขา้ถึงและสามารถอ่าน eBook ไดส้ะดวกมากข้ึน  
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 จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเปิดตวัช่อง Kidzone ในปลายปี 2555 และเร่ิมธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์
การ์ตูน ถือไดว้า่เป็นการต่อยอดธุรกิจของคอนเทนทท่ี์มีอยู ่ จากเดิมท่ีนาํเสนอคอนเทนทใ์นรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพเ์พยีง
อยา่งเดียว ไดมี้การนาํเสนอผา่นช่อง Kidzone ดว้ย พร้อมทั้งจดักิจกรรมดา้นการตลาดเพ่ิมเติม มีผลทาํใหค้อนเทนทท่ี์มี
อยูไ่ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคผา่นช่องทางต่างๆ ไดอ้ยา่งครบวงจร 
 สาํหรับปี 2556 คาดวา่จะมีการเติบโตของรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากรายไดข้องธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวดีาวเทียม
และการบริหารลิขสิทธ์ิในสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม โดยแผนงานในปี 2556 น้ี บริษทัฯ ยงัคงจดัพิมพห์นงัสือโดยเนน้
คดัเลือกเร่ืองท่ีเหมาะแก่ความตอ้งการกลุ่มเป้าหมาย หนงัสือพอ็คเกต็บุค๊สาํหรับผูใ้หญ่ เช่น ไอน์สไตน์ ชีวประวติัและ
จกัรวาล (ฉบบัสมบูรณ์) โดย วอลเตอร์ ไอแซคสนั, หนงัสือหมวดสุขภาพ เช่น ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน เล่ม 4 เขียนโดย 
หมอแดง หมอนทั ดิ อโรคยา, หนงัสือหมวดบริหารและการจดัการ เช่น Good Works เขียนโดย ฟิลิป คอตเลอร์, หนงัสือ
เก่ียวกบัการลงทุน เช่น เพาะหุน้เป็น เห็นผลย ัง่ยนื เขียนโดย กว ีชูกิจเกษม เป็นตน้ หนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น ท่ียงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง เช่น นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ, Blue Exorcist เอก็ซอร์ซิสตพ์นัธ์ุปีศาจ, Bleach เทพ
มรณะ เป็นตน้ หนงัสือสาํหรับเยาวชนท่ีไดค้ดัสรรแลว้วา่ใหท้ั้งความรู้และความบนัเทิงในรูปแบบหนงัสือประกอบ
รูปภาพ หรือ การ์ตูนเร่ือง เช่น เบิร์ดแลนด ์แดนมหศัจรรย ์ลิขสิทธ์ิจากบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน), หนงัสือ
การ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม ท่ีร่วมมือกบับริษทั ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน), หนงัสือแนวคิดขอ้สอบวชิา
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงร่วมมือกบั สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธิการ 
(สสวท.) เป็นตน้ นอกจากหนงัสือเล่มท่ีคดัสรรแลว้ ยงัคงพฒันาเน้ือหาจากตวัอกัษรสู่มลัติมีเดีย หรือ eBook เพื่อ
วางรากฐานท่ีสาํคญัสาํหรับผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีท่ีคาดวา่จะมีรายไดเ้ติบโตอยา่งมากในอนาคตอนัใกล ้ ในส่วนของ Kidzone 
จะมีการเพิ่มรายการใหม่ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยสาระและความบนัเทิง พร้อมกบัการ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ืองใหม่ๆ ท่ีไดรั้บความนิยม
ในต่างประเทศมานาํเสนอ รวมทั้งจะมีการเพิ่มคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีจะนาํมาบริหารลิขสิทธ์ิอีก เพื่อใหค้รอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความสนใจท่ีแตกต่างกนัออกไปใหม้ากยิง่ข้ึน 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมอยา่งเตม็ท่ีสาํหรับทีวดิีจิตอล ทั้งในการดีไซน์รูปแบบของช่องและรายการ
ต่างๆ ท่ีนาํเสนอ เพือ่ใหเ้ป็นช่องท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีช่ืนชอบของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอีกดว้ย 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น   : ทางบริษทัฯ หาพนัธมิตรจากท่ีไหน และเป็นประเภทไหน อยา่งไร 
กรรมการผู้อาํนวยการ  : จากการท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการซ้ือคอนเทนส์ต่างๆ สาํหรับเด็กและเยาวชนจากหลายแหล่งทั้งใน
และนอกประเทศ และนาํเสนอฉายในช่อง Kidzone เป็นผลทาํให้คอนเทนส์ โดยเฉพาะท่ีเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน่ไดรั้บความนิยม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และทาํให้ช่อง Kidzone เป็นท่ีรู้จกัและช่ืนชอบจากกลุ่มผูช้มมากข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้บริษทัฯ ทราบว่าคอน
เทนส์ประเภทใด ท่ีไดรั้บความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย จึงไดติ้ดต่อบริษทัฯ ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีมีคอนเทนส์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน่ รายการวาไรต้ีสําหรับเด็กและเยาวชน รายการท่ีตอบสนองบุคคลแวดลอ้มเด็ก ซ่ึงหมายถึง สมาชิก
ทุกๆคนในครอบครัว เป็นตน้ มาร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ในรูปแบบท่ีไดรั้บประโยชนร่์วมกนั   
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กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณา

อนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริษัทสําหรับปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 70,497,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0   
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0   

 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 1 จาํนวน 8,800 หุน้  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31  
ธันวาคม 2555 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 ท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 70,497,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2555  
และกาํไรสะสม 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีกาํไร
พอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อ
หุน้คราวต่อไป” ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของแต่ละบริษทัฯ (ตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัฯ) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม 
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
 จากผลการดาํเนินงานในปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2555 จาํนวน 20.06 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไร 0.24 
บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 116 ของกาํไรสุทธิ 
โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี  14 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ท่ีผา่นมา และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
  
 กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และกาํไรสะสม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และกาํไรสะสม ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 70,497,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดว่า ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 
ตาํแหน่ง โดยในปี 2556 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 1) คุณกรีธา  มติธนวิรุฬห์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2) คุณมธัยา  โอสถานนท ์  กรรมการ 
 3) คุณพนา    จนัทรวโิรจน์              กรรมการ 

ทั้งน้ีนายกรีธา มติธนวิรุฬห์ ไดแ้จง้ความประสงค์ท่ีจะไม่ต่อวาระการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน    
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวมัธยา โอ
สถานนท ์และนายพนา จนัทรวิโรจน์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการ
ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวศนัธยา กิตติโกวิท เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนคุณกรีธา มติธนวิรุฬห์ ซ่ึงประวติัของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการ
แต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ท่าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควร
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พจิารณาลงมติเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง รวมทั้ง
แต่งตั้งคุณศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นไป
ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
1) นางสาวมัธยา โอสถานนท์   

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
2) นายพนา จันทรวิโรจน์  

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
 3) นางสาวศันธยา กติติโกวทิ  

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 4 จาํนวน 617,977 หุน้  
 
วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2556 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํ
หน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ี
ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซ่ึงรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 รวมจาํนวน 2,400,000 บาท เป็นอตัราเดียวกบัปี 2555 โดยค่าตอบแทน
สําหรับตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกันกบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
สาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 
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กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2556 (ปีทีเ่สนอ) ค่าตอบแทนปี 2555 
 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์
- นางสาวมธัยา โอสถานนท ์
- นายพนา  จนัทรวโิรจน ์

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร 
- นายกรีธา  มติธนวรุิฬห์ 
- นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 

 
300,000.- 

- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

- 
กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร : 
-  นายศิวะพร   ชมสุวรรณ 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

รวม 2,400,000.- 2,400,000.- 

 

 กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2556 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผา่นมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 สองใน 3 สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นายวนิิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
 ในงบการเงินของบริษทัในปี 2556 เป็นปีท่ี 1 หรือ  

2. นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯหรือ  
  2.  นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯหรือ  
  3.  นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั รวม 4 บริษทั เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ 

นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวม 4 บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,850,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียงเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 
85,000,000 หน่วย เพือ่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการระดมทุนสาํหรับใชเ้ป็นเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล 

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษทัฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 4 บาทต่อหุน้ ดงัรายละเอียดท่ีบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม นอกจากน้ีเพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และบรรลุผลสาํเร็จ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น 
พิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้
พิจารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เพียงการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจาก
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น 
  

มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น   : กรณีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนไม่หมด จะเร่ิมตน้จดัสรรอยา่งไรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ  : บริษทัจะพิจารณาจากเอกสารการจองซ้ือท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จากนั้น 
บริษทัจะดาํเนินการจดัสรร โดยการจดัสรรในรอบท่ี 1 จะจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือตามสิทธิ หรือตํ่ากว่าสิทธิท่ีผูถื้อหุ้นได้
แจง้ความประสงค ์ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิ หรือตํ่ากวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรทั้งจาํนวน จากนั้น หากมีหุ้นเหลือจากการ
จดัสรร บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรในรอบถดัๆ ไปใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ โดยจะจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 จนกวา่จะไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรร 
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กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดท่ีมาขา้งตน้ ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ซ่ึงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 
4,250,000 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการให้รางวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ

ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนกังานดงักล่าว มีความตั้งใจในการทาํงานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยในระยะ
ยาว รวมทั้ง เพื่อเป็นการระดมทุนสําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯคณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 4,250,000 
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ดงักล่าว 4 บาทต่อหุน้ ดงัรายละเอียดท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และบรรลุผลสาํเร็จ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุ้น และพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูพ้จิารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินการต่าง ๆ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีงการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ โดยในวาระน้ีท่ี
ประชุมตอ้งมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงคดัคา้น  

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
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ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ซ่ึงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้น ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 174,250,000 
หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในวาระท่ี 8 และ 9 รวมทั้งเพื่อเป็นเงินลงทุนในธุรกิจทีวดิีจิตอล 
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษทัฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบกิจการของบริษทัฯ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 174,250,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 259,250,000 โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 174,250,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 
             ขอ้ 4   ทุนจดทะเบียนจาํนวน 259,250,000 บาท 
                        แบ่งเป็น   259,250,000 หุน้ 
                        มูลค่าหุน้ละ    1 บาท 
                        โดยแยกออกเป็น 
                        หุน้สามญั                        259,250,000 หุน้ 
                        หุน้บุริมสิทธิ                                          -  หุน้ 
  

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
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ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ซ่ึงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของเสียงท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระท่ี 10 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 174,250,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Right Offering) และเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
รวมทั้งเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หุน้ โดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4 บาท 
(ข) ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามสิทธิ ตํ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิของตนตาม

อตัราส่วนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือตามสิทธิหรือตํ่ากวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรทั้ง
จาํนวน และผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็
ต่อเม่ือมีหุน้สามญัท่ีไม่ไดรั้บการจองซ้ือเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิ
ครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ประสงคจ์ะซ้ือหุน้เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการ
จดัสรร และในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกิน
สิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนหุน้
สามญัเดิมท่ีถืออยู ่ (Pro Rata Basis) โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทัง่
ไม่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรร 
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(ค) บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ กาํหนดในวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2556 ท่ี
ผา่นมา รวมทั้งกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัท่ี 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 

(ง) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ บริษทัฯ จะขอ
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังต่อไป 

(จ) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรร จะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในอตัราส่วน 
1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว มี
อตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 หุน้ และมีราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 4 บาทต่อหุน้ 

1.2 จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายคร้ังน้ี  

1.3 จาํนวนไม่เกิน 4,250,000 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP  
 

นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และบรรลุผลสาํเร็จ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลง
รายละเอียดการจดัสรร เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
และการออกหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ตามท่ีจาํเป็นและ
สมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตาม

รายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

เห็นดว้ย จาํนวน 71,115,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีกิจการอ่ืนใดตอ้งพิจารณา 
 
ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  16.30 น. 
 

 
 

ลงช่ือ………………………………………… ประธานในท่ีประชุม             
                       นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
 
 

           ลงช่ือ………………………………………… กรรมการผูอ้าํนวยการ 
นายศิวะพร    ชมสุวรรณ 

 


