รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่
1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานกรรมการ
2. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
3. นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
กรรมการ
4. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
5. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการ
6. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 8 คน
กรรมการบริษัทฯที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสู งที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวไพริ นทร์ นิธิพานิช
2. นางวงศ์สิริ มิยาจิ
3. นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล
4. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
5. นายนพปฎล ปิ ติวงษ์
6. นายสมศักดิ์ ใจขํา
7. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
8. นางสาวบุญพา แซ่เบ้

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส-ฝ่ ายขายและกิจกรรมพิเศษ
บรรณาธิการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ-สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายการตลาดธุรกิจสื่ อโทรทัศน์
ผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการ-พัฒนาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การอาวุโส-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

1

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
2. นายวินิจ ศิลามงคล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378

ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. คุณจิรยง อนุมานราชธน

บริ ษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. คุณชวลรรค ศิวยาธร
บริ ษทั ธนาธิปแอนด์พาร์ทเนอร์ส จํากัด
2. นายไกรสร มีสมงาม
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้ค่ะ
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งถือหุ ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ คือ นาย
สมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
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ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดย
การทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้ อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุ กครั้ ง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และ
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุม
นายสุ ทธิ ชัย แซ่ หยุน่ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อที่
ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้น 85,000,000 หุน้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 26 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 3,492,851 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.11 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 16 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 66,996,097 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.82 ของหุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 42 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 70,488,948 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.93 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
สําหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ทําหน้าที่เป็ น
ผูด้ าํ เนินการประชุม
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุ มว่า เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของ
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จึ งขอนําเสนอต่ อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2555
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
70,488,948 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริษัทสํ าหรับปี 2555
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่ อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
2555 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี
2555 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบดังนี้ โครงสร้างการดําเนินธุรกิจหลัก ๆ ของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ 1) ธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์
ประกอบด้วย ธุรกิจสํานักพิมพ์ และธุรกิจบริ การ 2) ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ ธุรกิจ
โทรทัศน์ดาวเทียม สําหรั บผลการดําเนิ นงานในปี 2555 ผลประกอบการในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีรายได้ 355 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 20 และมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านบาท เป็ น 28 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่ วนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 65 ทั้งนี้รายได้ที่เติบโตขึ้นนั้นมาจากธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลักมากกว่าร้อยละ 90 และเริ่ มมีรายได้จากธุรกิจใหม่
ที่เกิดขึ้นในปี 2555 นัน่ คือธุรกิจโทรทัศน์สาํ หรับเด็กและเยาวชนหรื อช่อง Kidzone, ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ คาร์ แรค
เตอร์ Canimals ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลี และธุ รกิจดิจิตอลในรู ปแบบ eBook ที่เริ่ มได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกสําหรับลูกค้าที่สามารถนําหนังสื อจํานวนมากไปอ่านได้ในทุกที่ดว้ ยอุปกรณ์พกพาเพียง
เครื่ องเดียว ทําให้นกั อ่านเข้าถึงและสามารถอ่าน eBook ได้สะดวกมากขึ้น
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จากการที่บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเปิ ดตัวช่อง Kidzone ในปลายปี 2555 และเริ่ มธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์คาร์แรคเตอร์
การ์ตูน ถือได้วา่ เป็ นการต่อยอดธุรกิจของคอนเทนท์ที่มีอยู่ จากเดิมที่นาํ เสนอคอนเทนท์ในรู ปแบบของสื่ อสิ่ งพิมพ์เพียง
อย่างเดียว ได้มีการนําเสนอผ่านช่อง Kidzone ด้วย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพิ่มเติม มีผลทําให้คอนเทนท์ที่มี
อยูไ่ ด้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างครบวงจร
สําหรับปี 2556 คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง จากรายได้ของธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวดี าวเทียม
และการบริ หารลิขสิ ทธิ์ในสัดส่ วนที่เพิม่ ขึ้นจากเดิม โดยแผนงานในปี 2556 นี้ บริ ษทั ฯ ยังคงจัดพิมพ์หนังสื อโดยเน้น
คัดเลือกเรื่ องที่เหมาะแก่ความต้องการกลุ่มเป้ าหมาย หนังสือพ็อคเก็ตบุค๊ สําหรับผูใ้ หญ่ เช่น ไอน์สไตน์ ชีวประวัติและ
จักรวาล (ฉบับสมบูรณ์) โดย วอลเตอร์ ไอแซคสัน, หนังสื อหมวดสุ ขภาพ เช่น ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น เล่ม 4 เขียนโดย
หมอแดง หมอนัท ดิ อโรคยา, หนังสื อหมวดบริ หารและการจัดการ เช่น Good Works เขียนโดย ฟิ ลิป คอตเลอร์, หนังสื อ
เกี่ยวกับการลงทุน เช่น เพาะหุน้ เป็ น เห็นผลยัง่ ยืน เขียนโดย กวี ชูกิจเกษม เป็ นต้น หนังสื อการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น ที่ยงั
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น นารุ โตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ, Blue Exorcist เอ็กซอร์ซิสต์พนั ธุ์ปีศาจ, Bleach เทพ
มรณะ เป็ นต้น หนังสื อสําหรับเยาวชนที่ได้คดั สรรแล้วว่าให้ท้ งั ความรู ้และความบันเทิงในรู ปแบบหนังสื อประกอบ
รู ปภาพ หรื อ การ์ตูนเรื่ อง เช่น เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ ลิขสิ ทธิ์จากบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน), หนังสื อ
การ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่ร่วมมือกับบริ ษทั ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จํากัด (มหาชน), หนังสื อแนวคิดข้อสอบวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งร่ วมมือกับ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
(สสวท.) เป็ นต้น นอกจากหนังสื อเล่มที่คดั สรรแล้ว ยังคงพัฒนาเนื้อหาจากตัวอักษรสู่ มลั ติมีเดีย หรื อ eBook เพื่อ
วางรากฐานที่สาํ คัญสําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้เติบโตอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ในส่ วนของ Kidzone
จะมีการเพิ่มรายการใหม่ๆ ที่เต็มไปด้วยสาระและความบันเทิง พร้อมกับการ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ องใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยม
ในต่างประเทศมานําเสนอ รวมทั้งจะมีการเพิม่ คาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่จะนํามาบริ หารลิขสิ ทธิ์อีก เพื่อให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย ที่มีความสนใจที่แตกต่างกันออกไปให้มากยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมอย่างเต็มที่สาํ หรับทีวดี ิจิตอล ทั้งในการดีไซน์รูปแบบของช่องและรายการ
ต่างๆ ที่นาํ เสนอ เพือ่ ให้เป็ นช่องที่มีคุณภาพและเป็ นที่ชื่นชอบของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอีกด้วย
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผถู้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
ผู้ถือหุ้น
: ทางบริ ษทั ฯ หาพันธมิตรจากที่ไหน และเป็ นประเภทไหน อย่างไร
กรรมการผู้อาํ นวยการ
: จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการซื้ อคอนเทนส์ต่างๆ สําหรับเด็กและเยาวชนจากหลายแหล่งทั้งใน
และนอกประเทศ และนําเสนอฉายในช่อง Kidzone เป็ นผลทําให้คอนเทนส์ โดยเฉพาะที่เป็ นการ์ ตูนแอนิเมชัน่ ได้รับความนิยม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และทําให้ช่อง Kidzone เป็ นที่รู้จกั และชื่นชอบจากกลุ่มผูช้ มมากขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้บริ ษทั ฯ ทราบว่าคอน
เทนส์ประเภทใด ที่ได้รับความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย จึงได้ติดต่อบริ ษทั ฯ ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีคอนเทนส์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ รายการวาไรตี้สําหรับเด็กและเยาวชน รายการที่ตอบสนองบุคคลแวดล้อมเด็ก ซึ่ งหมายถึง สมาชิ ก
ทุกๆคนในครอบครัว เป็ นต้น มาร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ในรู ปแบบที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
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กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึ งขอเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณา
อนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2555
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษ ัท สํา หรั บ ปี 2555 ด้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
70,497,748 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดวาระ 1 จํานวน 8,800 หุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
70,497,748 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และกําไรสะสม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวต่อไป” ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิของแต่ละบริ ษทั ฯ (ตามงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนิ นงานในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2555 จํานวน 20.06 ล้านบาท คิดเป็ นกําไร 0.24
บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และกําไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิน 12.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 116 ของกําไรสุ ทธิ
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ผา่ นมา และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําไรสะสม
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และกําไรสะสม ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
70,497,748 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9
ตําแหน่ง โดยในปี 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) คุณกรี ธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) คุณมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
3) คุณพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
ทั้งนี้ นายกรี ธา มติ ธนวิรุฬห์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศันธยา กิตติโกวิท เข้าดํารงตําแหน่ งแทน
นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง ไม่ รวมกรรมการผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ได้พิ จารณาแล้วเห็ นว่า นางสาวมัธยา โอ
สถานนท์ และนายพนา จันทรวิโรจน์ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวศันธยา กิตติโกวิท เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนคุ ณกรี ธา มติ ธนวิรุฬห์ ซึ่ งประวัติของกรรมการที่ เสนอกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการ
แต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็ นควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาลงมติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง
แต่งตั้งคุณศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไป
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นางสาวมัธยา โอสถานนท์
เห็นด้วย
จํานวน
71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

3) นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดวาระ 4 จํานวน 617,977 หุน้
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ
หน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิ จที่
ใกล้เ คี ย งกัน รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตัว ทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โตทางผลกํา ไรของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ ง รายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 รวมจํานวน 2,400,000 บาท เป็ นอัตราเดี ยวกับปี 2555 โดยค่าตอบแทน
สําหรั บตําแหน่ งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดี ยวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่ าตอบแทน
สําหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
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กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ:
- นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการทีไ่ ม่ ใช่ ผ้ ูบริหาร:
- นายเสริ มสิ น สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการตรวจสอบ
- นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
- นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร :
- นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
รวม

ค่ าตอบแทนปี 2556 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนปี 2555
ค่าตอบแทน

400,000.-

400,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

400,000.-

400,000.-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.-

200,000.2,400,000.-

200,000.2,400,000.-

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2556 ทั้งนี้วาระนี้ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 2 สองใน 3 สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่ อที่ป ระชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจ ารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2556 เป็ นปี ที่ 1 หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯหรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯหรือ
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อ ย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค คลดังกล่ า วแต่ อย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่
ควบคุมร่ วมกัน รวม 4 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดแสดงความคิ ด เห็ น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึ ง เสนอขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณาออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ
นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3183 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวม 4 บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 1,850,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม่ เ กิน
85,000,000 หน่ วย เพือ่ เสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สั ดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ปรึ กษาทางการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับใช้เป็ นเงินลงทุนในธุ รกิจทีวีดิจิตอล
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจเดิมของบริ ษทั ฯ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าว 4 บาทต่อหุน้ ดังรายละเอียดที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม นอกจากนี้เพื่อให้การดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดําเนิ นการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
พิจารณากําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ตามที่จาํ เป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดําเนินการต่างๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงการดําเนิ นการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และหุน้ สามัญที่ออกเนื่ องจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
มีผถู้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
ผู้ถือหุ้น
สิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร

: กรณี จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนไม่หมด จะเริ่ มต้นจัดสรรอย่างไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่า

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
: บริ ษทั จะพิจารณาจากเอกสารการจองซื้ อที่ได้รับจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายที่จองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน จากนั้น
บริ ษทั จะดําเนิ นการจัดสรร โดยการจัดสรรในรอบที่ 1 จะจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อตามสิ ทธิ หรื อตํ่ากว่าสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้
แจ้งความประสงค์ ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อตามสิ ทธิ หรื อตํ่ากว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจํานวน จากนั้น หากมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรร บริ ษทั จะดําเนินการจัดสรรในรอบถัดๆ ไปให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ โดยจะจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 จนกว่าจะไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
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กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิตามรายละเอียดที่มาข้างต้น ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่าน
มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ซึ่ งไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม่ เ กิน
4,250,000 หน่ วย แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่ อย
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ปรึ กษาทางการเงิน แถลงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อเป็ นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อ พนักงานดังกล่าว มีความตั้งใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในระยะ
ยาว รวมทั้ง เพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็ นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย จํานวนไม่เกิน 4,250,000
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ดังกล่าว 4 บาทต่อหุน้ ดังรายละเอียดที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม นอกจากนี้เพื่อให้การดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
สามารถดําเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้น และพิจารณาอนุ มตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP ตามที่จาํ เป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดําเนินการต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุน้ สามัญที่ออกเนื่องจากการใช้
สิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยในวาระนี้ที่
ประชุมต้องมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งถื อหุ ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงคัดค้าน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
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ไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้น ท่ านใดแสดงความคิ ดเห็ น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึ งเสนอขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ ม ัติตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ซึ่ งไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
85,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 174,250,000
หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ปรึ กษาทางการเงิน แถลงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อเป็ นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในวาระที่ 8 และ 9 รวมทั้งเพื่อเป็ นเงินลงทุนในธุรกิจทีวดี ิจิตอล
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริ ษทั ฯ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 174,250,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 85,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 259,250,000 โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 174,250,000 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อความในหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
259,250,000
บาท
แบ่งเป็ น
259,250,000
หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
259,250,000
หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
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ไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้น ท่านใดแสดงความคิ ดเห็ น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึ งเสนอขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ ม ัติตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ซึ่ งไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน (คุณจิรยง อนุมานราชธน) เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ปรึ กษาทางการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในวาระที่ 10 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 174,250,000 หุน้ ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 จํานวนไม่เกิน 85,000,000 หุน้ โดยการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) เสนอขายในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4 บาท
(ข) ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามสิ ทธิ ตํ่ากว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิของตนตาม
อัตราส่วนที่กาํ หนดไว้ได้
โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้อตามสิ ทธิหรื อตํ่ากว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรทั้ง
จํานวน
และผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิก็
ต่อเมื่อมีหุน้ สามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้อตามสิ ทธิ
ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่
ประสงค์จะซื้อหุน้ เกินสิ ทธิตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รับการ
จัดสรร และในกรณี ที่หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซื้อเกิน
สิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้อเกินสิ ทธิแต่ละรายตามสัดส่ วนหุน้
สามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาํ เนินการไปจนกระทัง่
ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
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(ค) บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ตาม
เงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กําหนดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ที่
ผ่านมา รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในวันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556
(ง) ในกรณี ที่มีหุน้ เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะขอ
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งต่อไป
(จ) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร จะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ในอัตราส่ วน
1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าว มี
อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 หุน้ และมีราคาการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ เท่ากับ 4 บาทต่อหุน้
1.2 จํานวนไม่เกิ น 85,000,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิ ม ของบริ ษ ทั ฯ ที่ จ องซื้ อ หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ สนอขายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น (Rights
Offering) และได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้
1.3 จํานวนไม่เกิน 4,250,000 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP
นอกจากนี้เพื่อให้การดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสําเร็ จ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุ มตั ิการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
และการออกหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP ตามที่จาํ เป็ นและ
สมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนข้างต้น
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใดแสดงความคิ ดเห็ น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึ ง เสนอขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
71,115,725 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ………………………………………… ประธานในที่ประชุม
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่

ลงชื่อ………………………………………… กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
นายศิวะพร ชมสุวรรณ
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