หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ (อาคารเนชั่น เดิม)
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษทั ฯ ขอแจ้ง "งดแจกของชาร่วย ในงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562"

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 22 มีนำคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. รำยงำนประจำปี 2561 แบบ QR Code
3. นิยำมกรรมกำรอิสระ
4. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
7. รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
8. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แผนที่แสดงสถำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (ที่ต้องนำมำในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้
เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อำคำร
อินเตอร์ลิงค์ ทำวเวอร์ (อำคำรเนชั่นเดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ได้
จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภำยใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุ ม ฯ ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดแล้ ว นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ร ำยงำนดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.nine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบรำยงำนกำรประชุมฯ และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่
เหมำะสม ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใดคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมีสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวปรำกฏตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 1
1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติ
กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ
สำหรับปี 2561 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2561 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำร
ด ำเนิ นงำนของบริ ษัท ฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ส ำหรั บปี 2561 ให้ ที่ประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2562
รับทรำบ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้ผ่ำนการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่ำ “ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำต
จ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมกำร กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวได้ เมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ บริษัทฯ มีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ครำวต่อไป” นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ)
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมำะสม
นอกจำกนี้ ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่ำ
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้
จ่ำยเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ได้กำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสม
อยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล ซึ่งจำกงบกำรเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
แล้ว ปรำกฏว่ำงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีผลขำดทุนสำหรับรอบกำรดำเนินงำนประจำปี 2561 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จึง
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เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี
ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้น 7 ท่ำน โดยในปี 2562 มีกรรมกำรที่
ออกตำมวำระจำนวน 3 รำย ดังนี้
1) นำยพนำ จันทรวิโรจน์
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร
2) นำยสมชำย มีเสน
กรรมกำร
3) นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมกำร
นอกจำกนี้ บริ ษั ทฯ ได้ เ ปิด โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้น ส่ ว นน้ อยสำมำรถเสนอชื่ อ บุ ค คลที่เ ห็ น ว่ ำ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2562 ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึง
คุณ สมบัติ ที่เ หมำะสมของกรรมกำรซึ่ งประกอบด้วย ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ย วชำญ รวมถึ งผลกำรปฏิบัติ งำนของ
กรรมกำรที่ผ่ำ นมำ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้ำ ที่ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและเป็นไปตำมกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบวำระในครำวนี้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกวำระในครำวนี้ 3 ท่ำน ดังนี้
1) นำยพนำ จันทรวิโรจน์
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร
2) นำยสมชำย มีเสน
กรรมกำร
3) นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมกำร
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6)
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2562
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำร
สรรหำกรรมกำรและกำรพิ จำรณำค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร สำหรับกิ จกำรเป็นเรื่องสำคั ญ บริษัทฯ มี นโยบำยกำหนดให้
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง
ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสม
ประกำรต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกาหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น ประจ ำปี 2562 พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ประจ ำปี 2562 เป็ น แบบรำยไตรมำส โดยไม่ มี
ค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยมีอัตรำค่ำตอบแทนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎดังนี้
ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
กรรมกำรบริหำร

อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน
ปี 2561 (บาท)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุผ ล: คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ โดยกำรพิ จำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2562 พิ จำรณำอนุ มัติให้แต่งตั้งผู้ส อบบัญชีจำกบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษทั ฯ ดังนี้
1. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5752 เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของ
บริษัทฯ ในปี 2562 เป็นปีที่ 2 หรือ
2. นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ
3. นำยธนิต โอสถำเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5155
ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีข้ำงต้นปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำนไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหำร/ ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็น
ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเป็นที่น่ำพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท
เป็นเงิน 2,000,000.- บำท
สำหรับค่ำบริกำรอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกสำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่ำนมำ
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกลั่นกรอง
กำรเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2562 ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้น
ท่ำนใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมำเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อควำมและ
ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตำมแนบ และนำมำมอบต่อประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัทฯ ก่อนเริ่มกำรประชุม

ขอแสดงควำมนับถือ

นำยพนำ จันทรวิโรจน์
ประธำนกรรมกำร

5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
(“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9B อำคำรอินเตอร์ลิงค์ ทำวเวอร์ (อำคำร
เนชั่นเดิม) ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. คุณพนำ
จันทรวิโรจน์
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. คุณวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
3. คุณบัณฑิต จิรำนภำพันธุ์
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. คุณพันธ์วริศ มำตย์เมือง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
5. คุณสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
6. คุณสมชำย มีเสน
กรรมกำร
7. คุณคำ หมิง แจ๊คกี้ แลม
กรรมกำร
รวมแล้วมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมดที่มำประชุม
ที่ปรึกษากฎหมาย
1. คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. คุณศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์

บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. คุณนวลนภำ ศิริโรจน์จรัส

บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จำกัด

คุ ณ พนำ จัน ทรวิโ รจน์ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่บ ริ ห ำร ทำหน้ ำ ที่ ป ระธำนฯ ในที่ ประชุ ม
(“ประธานฯ”) กล่ำวเปิดกำรประชุม และขอให้ คุณอำชวินท์ สุกสี และคุณศุภวรรณ วรำภรณ์ เป็นผู้ดำเนินกำรประชุมตำม
วำระกำรประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่ำ จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,049,286 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมดังนี้
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ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 57,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่จำหน่ำย
แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมโดยกำรมอบฉันทะ 26 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 120,840,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.06
ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 120,898,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของหุ้นที่
จำหน่ำยแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยผู้ดำเนินกำรประชุมชี้แจงว่ำ กำรประชุมครั้งนี้ เป็นกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงวันประชุมจำกเดิมวันจันทร์ที่ 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00 น. เป็น วันอังคำรที่ 30 ตุลำคม 2560 เวลำ 14.00น.
เนื่องจำกข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมมีจำนวนมำกและล้วนมีนัยสำคัญ ทั้งสิ้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลสำหรับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่มีควำมละเอียดถี่ถ้วนและมีกำรอธิบำย
รำยละเอียดอย่ำงชัดเจนได้ทันตำมกำหนดกำร และเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
และเอกสำรที่เป็นสำระสำคัญอย่ำงครบถ้วนอย่ำงน้อย 14 วันก่อนกำรประชุม โดยกำรประชุมวิสำมัญครั้งที่ 1/2561 ยังคงมี
วำระกำรประชุมตำมเดิมและวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)
ตำมเดิม
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสำรสนเทศที่ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ฉบับ
ลงวันที่ 21 กันยำยน 2561 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้ำนี้แล้ว และเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำเอกสำร
บริษัทฯ จึงได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับปรับปรุง) ให้แก่ท่ำน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในครั้งนี้จะปรำกฏใน

วำระที่ 5 พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ แบบก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ( Specific
Objective) จำนวน 220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บำท เป็น 390,549,286 บำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น และ

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
ทั้งนี้ ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ชี้แจงระเบียบกำรประชุม และวิธีกำรปฏิบัติต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเป็น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นำย
บัณฑิต จิรำนภำพันธุ์ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
(ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2561 (“หนังสือเชิญประชุม”)
2. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4
“กำรประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “กำรประชุมให้เป็นไปตำมลำดับระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม”
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ข้อ 42 “ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมกำร”
ข้อ 43 “กำรออกเสี ยงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตำมที่กฎหมำยจะกำหนดไว้”
สำหรับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้ กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระ ถ้ำ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดคัดค้ำนหรือเห็นเป็นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตำมที่ประธำนฯ เสนอ แต่
ถ้ำวำระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือเพื่อแสดงควำมประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่ำนผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้ำห้องประชุม โดยกำรทำ
เครื่องหมำยลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตำมวำระพร้อมลงนำมกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ ให้หมำยรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยกำรมอบฉันทะ โดยประธำนฯ จะประกำศให้ทรำบในแต่ละวำระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
คือหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. กำรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นเป็นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน หรือไม่แสดงเจตนำใดๆ
3) บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีกำรลงลำยมือชื่อกำกับ
จำกนัน้ ประธำนฯ กล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมลำดับวำระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำเลขำนุกำร
บริษัทฯ ได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561 และคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ในหนังสือ
เชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็น
จริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
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ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่ มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำออกเสียงลงคะแนน ในวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561
ทั้งนี้วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 เมษำยน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกบริษัท
ฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบีย นของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ( Specific
Objective) และพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น รำยละเอียด
ปรำกฏตำมวำระที่ 5 และวำระที่ 7 ทำให้บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 136 แห่ง
พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท ม ห ำ ช น จ ำ กั ด พ . ศ . 2 5 3 5 ( ร ว ม ทั้ ง ที่ ไ ด้ มี ก ำ ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม )
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ”) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจำกจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยกำรออกหุ้นใหม่
เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ำยและได้รับชำระเงินค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ำยไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จำนวน 89,200,714 บำท จำกทุนจดทะเบียน 259,250,000 บำท ลงเหลือทุนจดทะเบียน 170,049,286 บำท โดยกำร
ยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัทฯ จำนวน 89,200,714 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งหุ้นที่ถูก
ตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่
1 ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขำยแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำน ครั้งที่ 1
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ดำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งนำยทะเบียน
ตลอดจนมีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวสำเร็จลุล่วง
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 89,200,714 บำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 259,250,000 บำท ลง
เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 170,049,286 บำท ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็น
เพิ่มเติม ประธำนฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
23,800
0.01
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล
38,600
0.02
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ ด ำเนิ นกำรประชุมเป็นผู้ชี้ แจง โดยผู้ ดำเนิ นกำรประชุ มแจ้งต่อที่ประชุ มว่ำ เพื่ อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 2 ข้ำงต้น จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อควำม
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 170,049,286 บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้ำนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกบำท)
แบ่งออกเป็น
170,049,286 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้ำนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่ำหุ้นละ
1 บำท (หนึ่งบำท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสำมัญ
170,049,286 หุน้ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้ำนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (ไม่มี)”
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ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งนำย
ทะเบียน ตลอดจนมีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวสำเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำม
รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
ประธำนฯเปิด โอกำสให้ผู้ถือหุ้นซั กถำมแสดงควำมคิ ดเห็น แต่ไม่ มีผู้ ถือหุ้นท่ำ นใดซักถำมและแสดง
ควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯจึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำร
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้วำระนี้
ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล

จานวนหุ้น
23,800
38,600

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.01
0.02

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธำนฯ มอบหมำยให้ผู้ดำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจงในวำระนี้ โดยผู้ดำเนินกำรประชุมชี้แจงว่ำเหตุผลของกำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร และข้อ
36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น นั้นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
1. กำรเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวเพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 7) จำกจำนวน
หุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด
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2. ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้
มีกำรจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย โดยกำร
ประชุ มนั้ นต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่ นคงปลอดภั ยของกำรประชุมผ่ำ นสื่ ออิเ ล็กทรอนิกส์ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และ
3. กำรแก้ไขพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น
รำยละเอียดของกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้
1.
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10. เรื่องกำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น ดังนี้
จำกเดิม
"หุ้นของบริ ษัทให้โอนกั นได้โ ดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสำมสิบห้ำ (35) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด กำรโอนหุ้นรำย
ใดที่จะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนั้นได้
คำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำมข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีควำมหมำยตำมคำนิยำมคำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว"
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
"หุ้นของบริ ษัทให้โอนกั นได้โ ดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด กำรโอนหุ้น รำย
ใดที่จะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนั้นได้
คำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำมข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีควำมหมำยตำมคำนิยำมคำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว"
2.

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27. เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร ดังนี้
จำกเดิม
"ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยัง กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุม
เร็วกว่ำนั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรกำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น"
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แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
"ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุม
เร็วกว่ำนั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรกำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น
ในกรณีเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในรำชอำณำจักร โดยกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้อง
อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำ
ผ่ำนระบบกำรควบคุมกำรประชุมที่มีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศโดย
ให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำรบันทึกดังกล่ำว
และระบบควบคุ ม กำรประชุ ม ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐำนเป็ น ไปตำมประกำศกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)"
3.

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
จำกเดิม
"ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ"
กำรประชุมสำมัญดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ๆ ให้เรียกว่ำ "ประชุมวิสำมัญ"
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจำนวน ผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ ำยได้ ทั้งหมดเข้ ำ ชื่ อกั นทำหนั งสื อในฉบับเดี ย วกั นร้ องขอให้ค ณะกรรมกำรเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมกำรต้ องจัดประชุมภำยใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือ
หุ้น"
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
"ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ"
กำรประชุมสำมัญดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุ ดรอบปีบัญชีของ
บริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำ "ประชุมวิสำมัญ"
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คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจำนวน ผู้ถื อ
หุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ ำยได้ ทั้งหมดเข้ ำ ชื่ อกั นทำหนั งสื อในฉบับเดี ย วกั นร้ องขอให้ค ณะกรรมกำรเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลำยซึ่งเข้ ำ ชื่ อกันหรื อผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตำมที่บังคั บไว้นั้ นจะเรี ย ก
ประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ
ว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
จำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับ
นี้ ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งนำยทะเบียน
ตลอดจนมีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวสำเร็จลุล่วง
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้
คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นสอบถำมว่ำสำเหตุของกำรแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น ที่
เพิ่มสัดส่วนจำกกำรถือหุ้นของต่ำงด้ำวจำกเดิมร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 49 คืออะไร
คุณวรพจน์ จรรย์โกมล (“คุณวรพจน์”) กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน ชี้แจงว่ำ เนื่องจำกกำร
ประชุมวันนี้จะมีกำรขออนุมัติเรื่องกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจง ซึ่งจะทำให้มีผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำวมำเป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 45 จึงเป็นกำรแก้ไขข้อบังคับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ลงทุนรำยใหม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก
เสียงลงคะแนนในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น
ข้อ 27 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร และข้อ 36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่วำระที่ 4 เรื่อง
กำรพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องกำรประชุม
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คณะกรรมกำร และข้อ 36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะถือว่ำไม่มีกำร
พิจำรณำวำระที่ 5 ถึงวำระที่ 8 อีกต่อไป และจะดำเนินกำรพิจำรณำวำระที่ 9 ต่อไปแทน
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น ข้อ
27 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร และข้อ 36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน
220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ประธำนฯ มอบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยเป็นผู้ชี้แจงในวำระนี้ โดยที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำก
วำระที่ 5 ถึงวำระที่ 8 มีควำมเกี่ยวข้องกันจึงขอชี้แจงรำยละเอียดของวำระดัง กล่ำวในครำวเดียวกัน แล้วจึงทำกำรลงมติใน
วำระดังกล่ำวหลังจำกที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดเรียบร้อยแล้ว
จำกนั้นที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ต่อที่ประชุมว่ำปัจจุบัน บริษัทฯ มีควำมจำเป็นในกำรใช้เงินเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับกำร
ประกอบธุรกิจ เนื่องจำกในช่วงปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหำขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้กระแสเงินสด ที่
มีปัจจุบันอำจไม่เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจ โดยหำกพิจำรณำถึงผลประกอบกำรและกระแสเงินสดสุทธิในกิ จกรรม
ดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอดีต ช่วงปี 2558 2559 2560 และไตรมำสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ที่
ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบกำรที่ขำดทุนและมีกระแสเงินสดที่ติดลบ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รำยได้รวมลดลงมำโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ที่เท่ำกับ 227.62 ล้ำนบำท ปี 2559 เท่ำกับ 182.21 ล้ำนบำท ปี 2560 เท่ำกับ 158.27
ล้ำนบำท และในครึ่งปีแรกของปี 2561 เหลือเพียง 54.53 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุหลักของกำรลดลงของรำยได้รวมมำจำกกำรหด
ตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมำอ่ำนหนังสือในรูปแบบของดิจิตอล รวมทั้งกำร
สั่งซื้อหนังสือผ่ำนทำงออนไลน์มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ แม้ตลอดระยะที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยำยำมปรับลด
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรำยได้รวมที่ลดลง แต่กำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ไม่สำมำรถปรับลดได้เ พียงพอต่อกำร
ลดลงของรำยได้รวมได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้นทุนคงที่ ที่ไม่สำมำรถปรับลดได้ตำมสัดส่วนของรำยได้ที่ลดลง ดังนั้น จึงส่งผล
ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 18.35 ล้ำนบำท ในปี 2558 และขำดทุนสุทธิจำนวน 212.70 ล้ำนบำท ใน
ปี 2559 ตำมลำดับ ในขณะที่ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำกลับมำมีกำไรเพียงเล็กน้อย ประมำณ 7.17 ล้ำนบำท และกลับมำขำดทุนอีก
ครั้งในครึ่งปีแรกของปี 2561 จำนวน 83.64 ล้ำนบำท
15

นอกจำกนี้ จำกผลประกอบกำรที่ขำดทุนดังกล่ำว ยังส่งผลให้กระแสเงิ นสดสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ถูกใช้ไปใน
กิจกรรมดำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมดำเนินงำนที่
ได้มำ (มีค่ำเป็นบวก) จำนวน 6.81 ล้ำนบำท แต่ในปีต่อๆ มำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับประสบปัญหำมีกระแสเงินสดสุทธิ
ในกิจกรรมดำเนินงำนที่ใช้ไป จำนวน 43.75 ล้ำนบำท 61.62 ล้ำนบำท และ 19.20 ล้ำนบำท ในปี 2559 ปี 2560 และครึ่งปี
แรกของปี 2561 ตำมลำดับ จำกรำยได้รวมที่ลดลง ประกอบกับกระแสเงินสดที่ถูกใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำนมำโดยตลอด
ทำให้ ณ 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลือเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวเพียง 149.30 ล้ำนบำท จำกกำร
ประมำณกำรต้นทุนรวมที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 6 เดือนหลังของปี 2561 (ก.ค. ถึง ธ.ค. 2561) จะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะมีต้นทุนรวม ประมำณ 35.888 ล้ำนบำท 21.60 ล้ำนบำท และ 58.80 ล้ำนบำท สำหรับบริษัทฯ บริษัท เนชั่น โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ("NGE") และ บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด ("OWM") ตำมลำดับ หรือต้นทุนรวมทั้งหมด ประมำณ
116.28 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำว ณ 30 มิถุนำยน 2561 จำนวน 149.30 ล้ำน
บำท
หำกพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวดังกล่ำว น่ำจะพอเพียงเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรต้นทุนรวมนี้ เป็นกำรประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 สำหรับบริษัทฯ และ NGE และอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นสำหรับ OWM ภำยใต้สภำวะอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและ
พัฒนำธุรกิจ ดังนั้น หำกมีเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญจำกปัจจัยดังกล่ำว กำรประมำณกำรต้นเลขต้นทุนรวม
ดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วย จะเห็นได้ว่ำหำกบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจำกกำรเพิ่มทุนครั้งนี้ ด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่
อำจใช้ในกำรดำเนินงำนได้ถึงเพียงปี 2562 เท่ำนั้น ซึ่งอำจทำให้กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ดังนั้น
กำรเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคตได้อีกด้วย
บริษัทฯ จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่ำวเพื่อให้สำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถสรุป
รำยละเอียดของกำรใช้เงินทุน ได้ดังนี้
1. สำหรั บธุ รกิ จที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทฯ ที่ด ำเนินธุร กิจผลิตและจำหน่ำ ยพ็อคเก็ตบุ๊ค ส์ จะใช้เ งินทุน
หมุนเวียนและเงินลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และระบบซอฟแวร์ จำนวนไม่เกิน 148.70 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำจะใช้
เงินลงทุนดังกล่ำวภำยในปี 2562
2. ธุรกิจที่ดำเนินงำนภำยใต้ NGE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยหนังสือกำร์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์มำจำกสำนักพิมพ์ชั้นนำจำกต่ำงประเทศ จะใช้เงินทุนหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 30.00
ล้ำนบำท เพื่อรองรับค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ ตำมแผนงำนที่วำงไว้ในส่วนของกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของ
NGE นั้นจะเริ่มดำเนินกำรในปี 2562
3. ธุรกิจที่ดำเนินงำนภำยใต้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้แก่ OWM ซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของสื่อออฟไลน์ผ่ำนดำเนินกำรผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภำยใต้ชื่อ Rabbit Today และในช่องทำง
ออนไลน์ (Online) อำทิ Facebook, Twitter และ Instagram บริษัทได้ดำเนินกำรแจกตำมสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส (BTS) และ
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รถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) รวมทั้งออฟฟิศและสำนักงำนอื่น ๆ ในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งที่ผ่ำนมำได้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภำพของผู้อ่ำน เนื่องจำกผู้ใช้รถไฟฟ้ำในกำรเดินทำงส่วนใหญ่มีกำลังซื้อที่ค่อนข้ำงสูงและเป็นกลุ่ม
ที่มีควำมสนใจตรงตำมเนื้อหำที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle ซึ่งนอกจำกกำรหำโฆษณำทั่วไปได้แล้วยัง
สำมำรถนำไปสู่กำรหำโฆษณำที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหำภำยในเล่มอีกด้วย โดยเงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย เพื่อเป็นเงินลงทุนใน
อุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนไม่เกิน 30.00 ล้ำนบำท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 100.00 ล้ำน
บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 130.00 ล้ำนบำท
บริษัทฯ ได้วิเครำะห์ถึงแนวทำงในกำรระดมทุนต่ำง ๆ อำทิ กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน กำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรหนี้ ซึ่งกำรสรรหำแหล่งเงินทุนด้วยวิธีกำรอื่น เช่น กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และกำรเพิ่มทุนโดยวิธีกำรอื่นอำจ
ทำให้บริษัทฯ มีภำระดอกเบี้ยจำกกำรก่อหนี้ ยังไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจและพัฒนำธุรกิจ เนื่องจำกจะเพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยให้เพิ่มสูงขึ้น หรือกำรระดมทุนด้วยวิธีอื่นอำจทำให้ได้
เงินทุนล่ำช้ำกว่ำ และไม่ได้จำนวนเงินทุนครบถ้วนตำมที่ต้องกำรเช่น กำรเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้ รวมถึงควำมจำเป็นและระยะเวลำในกำรใช้เงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจำก บริษัทฯ มีควำมจำเป็นที่
จะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำร
ประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง และกำรลงทุนในธุรกิจ OWM ในอนำคต ที่อำจเสริมสร้ำงรำยได้และกำไรให้ แก่บริษัทฯ
เพิ่ ม ขึ้ น ที่ อ ำจสร้ ำ งผลตอบแทนให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น ต่ อไป กำรเสนอขำยหุ้ นสำมั ญเพิ่ ม ทุน ให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ำกั ด ( Private
Placement) ซึ่งคำดว่ำจะได้เงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน รวมทั้งสิ้น 308,700,000 บำท (หำกผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นจนเต็ม
จำนวนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 7) จะทำให้บริษัทฯ สำมำรถนำเงินดังกล่ำวไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และระบบซอฟท์แวร์ สำหรับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท NGE และ
OWM อย่ำงน้อย จนถึงปี 2563
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ (ไม่ รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 220,500,000 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 170,049,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 390,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภำพคล่องและรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในบริษัทย่อย
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
จำกนั้นที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ว่ำเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 5 ข้ำงต้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 390,549,286 บำท
แบ่งออกเป็น
390,549,286 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
1 บำท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสำมัญ
390,549,286 หุน้
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

(สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกบำท)
(สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
(หนึ่งบำท)
(สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
(ไม่มี)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งนำยทะเบียน
ตลอดจนมีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวสำเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific
Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
จำกนั้นที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 7 ว่ำมติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่ำ
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและในกรณีที่วำระที่ 8 เรื่องกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited
และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือ หุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ ให้แก่นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำลต่อไป จำนวน 25,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ ำ
35,000,000 บำท และภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน
25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 นำง
เตือนใจ ปุรินทรำภิบำลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)
จำกนั้นชี้แจงต่อไปว่ำสืบเนื่องจำก วำระที่ 5 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,049,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 390,549,286 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รำยละเอียดของบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ที่จะได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้แก่
1.
Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 246,330,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นบริษัทที่จำกัดควำมรับผิดโดยหุ้น
(company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนำย Peh Pit Tat สัญชำติมำเลเซีย เป็น
กรรมกำรของบริษัท ซึ่งทำหน้ำที่ดูแลทำงทะเบียนของบริษัท ในขณะที่ผู้มีอำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner)
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คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้งนี้ บริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อยที่มีกำรถือหุ้ นร้อยละ
100 โดยบริษัทใหญ่ในลำดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited ("ASMH") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้ง
ขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนธุรกิจต่ำง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 รำย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms.
Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ในส่วนของประสบกำรณ์นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 และถือหุ้น ร้อยละ 100
ใน Argyle Street Management Limited ("ASM") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับ
ดำเนินกำรทรัพย์สินให้กองทุนต่ำง ๆ จำนวนมำก โดยมีกำรลงทุ นในหลำกหลำยธุรกิจและในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ ลงทุนใน
ตลำดทุน ตลำดเงิน กำรให้กู้ยืม หรือกำรถือครองทรัพย์สิน (Property) และลงทุนในหลำยประเทศโดยเฉพำะในทวีปเอเชีย
เช่น ประเทศอินโดเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหำรอยู่
ประมำณ 1,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของ ASM ได้มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจ
ประเภทสื่อและมีเดีย รวมไปถึงประสบกำรณ์และควำมสำมำรถของผู้ถือหุ้นลำดับบนสุดของ Silom Road Limited ซึ่ง
ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถทั้งจำกกำร
เป็นกรรมกำรให้กับบริษัท และกองทุนต่ำง ๆ ที่มีกำรลงทุนในธุรกิจหลำยประเภท เช่น ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ ธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจบริกำรอื่นๆ เป็นต้น ประสบกำรณ์ของผู้มีอำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial
Owner) ของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li อำทิ Mr. VNee Yeh มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำร รวมถึงร่วมกำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรดำเนินงำนของธุรกิจ จำก
กำรเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรใน Next Media Limited (ปัจจุบันชื่อ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
หนังสือพิมพ์และนิตยสำรรำยใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลำกว่ำ 9 ปี (2543-2552) อนึ่ง Next Digital Limited เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่ำงๆ อำทิ
เช่น ข่ำว กำรเมือง กีฬำ กำรท่องเที่ยว รถยนต์ และกำรศึกษำ เป็นต้น เพื่อให้บริกำรผู้อ่ำนทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศ
ไต้หวัน นอกจำกนี้ สำหรับ Mr. Kin Chan ที่มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในหลำยธุรกิจจำกกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่กำร
ลงทุนของ ASM กำรเป็นประธำนกรรมกำรใน TIH Limited ที่ดำเนินธุรกิจบริหำรจัด กำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็น
กรรมกำรใน OUE Limited ที่ดำเนินธุรกิจกำรจัดกำรบริหำรทรัพย์สิน และเคยดำรงตำแหน่งประธำนบริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริกำรด้ำนคำปรึกษำทำงกำรเงินและดำเนินกำรบริหำรทรัพย์สิน
รวมถึง Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมกำรของ ASM และเป็นกรรมกำรใน TIH Limited พร้อมทั้งยังมีประสบกำรณ์ใน
ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน ใน Lazard & Co. ที่รัฐซำนฟรำนซิสโก และ Lazard Asia Limited ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองเป็นบริษัท
ย่อยของ Lazard group ที่ให้บริกำรด้ำนคำปรึกษำทำงกำรเงินและดำเนินกำรบริหำรทรัพย์สิน โดยมีประสบกำรณ์กำรลงทุน
และกำรให้คำปรึกษำทำงกำรเงินในหลำกหลำยธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนำคม ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยี และอื่น
ๆ ซึ่งกองทุนต่ำงๆ ที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เข้ำไปเป็นกรรมกำรนั้น ล้วนแต่เป็น
กองทุนที่ได้เข้ำไปลงทุนในธุรกิจสื่อ โทรคมนำคม และธุรกิจโฆษณำทั้งสิ้น ซึ่งมีลักษณะประกอบธุรกิจสอดคล้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยกำรพิจำรณำเข้ำลงทุ นในแต่ละธุรกิจของกองทุนนั้น กรรมกำรของกองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจในกำรเข้ำ
ลงทุนโดยจะต้องพิจำรณำจำกข้อมูล และรำยละเอียดต่ำง ๆ ซึ่งต้องมีควำมเข้ำใจในธุรกิจ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ มีกำร
ตรวจสอบสถำนะกิจกำร ศึกษำสภำวะอุตสำหกรรม แนวโน้มธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินมู ลค่ำกิจกำร และตัดสินใจที่
จะเข้ำลงทุน ว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ ดังนั้น ด้วยประสบกำรณ์ และควำมสำเร็จในช่วงที่ผ่ำนมำตำมที่กล่ำวในข้ำงต้น จะ
เห็นได้ว่ำ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่ำน จึงเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจสื่อ
19

สิ่ งพิ มพ์ ธุ ร กิ จสื่ อ ธุ ร กิ จโทรคมนำคม รวมไปถึงธุ ร กิ จโฆษณำ ซึ่ งจะเห็นได้ ว่ำ ประสบกำรณ์ ผู้ มี อำนำจควบคุ มสู งสุ ด
(Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited นั้น สอดคล้องกับแนวทำงกำรสอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่ำ Silom Road Limited เป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐำนะทำงกำรเงินมั่นคง และมีศักยภำพใน
กำรลงทุนได้จริง และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งยังมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนที่หลำกลำยที่อำจ
นำมำประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง แม้ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะเป็นกรรมกำรใน
ธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตรำสำรทุนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมเชื่อมันว่ำ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin
Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะสำมำรถใช้ประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเป็นกรรมกำรในธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตรำสำรทุน เนื่องจำก บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) เพิ่มขึ้นและสำย
สัมพันธ์ที่ดีจำกกำรที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมกำรในธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วน
บุคคลที่ลงทุนในตรำสำรทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยและในหลำยประเทศดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งทำให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยฐำน
ลูกค้ำหรือได้รับกำรแนะนำลูกค้ำให้ซื้อโฆษณำกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้ำงเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี
สำหรับแหล่งเงินทุนในกำรเพิ่มทุนของ Silom Road Limited มำจำกเงินทุนที่อยู่ใน ASMH ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้
เห็นหลักฐำนใบรับรองฐำนะทำงกำรเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จำก China Construction Bank ว่ำมีเงินทุน
เพีย งพอต่ อกำรเพิ่มทุน ซึ่งเงิ นดั งกล่ำวมำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอำนำจควบคุมสู งสุด (Ultimate
Beneficial Owner) ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน ทำ
ให้บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำ Silom Road Limited มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยก
จำกแหล่งเงินทุนของนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรมีสิทธิ
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ จำนวน 2 ท่ำนแทนกรรมกำรเดิมรวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7
ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เพื่อเข้ำมำร่วมบริหำรงำนของบริษัทฯ
จึงเป็นกำรเข้ำลงทุนที่ต้องกำรถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยำว ไม่ได้เพื่อเป็นกำรเก็งกำไรหุ้นในระยะสั้น
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ Silom Road Limited ดังต่อไปนี้
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2.
นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จำนวน 19,550,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 27,370,000
บำท คิด เป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบีย นชำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้ อหุ้นเพิ่ มทุน จบปริญญำตรีสำขำกำรเงิน จำก
ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำอำวุโสของบริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จำกัด (มหำชน) ตำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมตรวจสอบและกรรมกำรอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ
กรรมกำรอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหำชน) รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ปรำณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ถือเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำที่มีฐำนะทำงกำรเงินมั่นคง และ
มีศักยภำพในกำรลงทุนได้จริง พร้อมทั้งบริษัทฯได้เห็น Credit Information Letter จำกธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ลงวันที่
3 กันยำยน พ.ศ. 2561 ที่แสดงให้เห็นว่ำนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรเพิ่มทุ น และทำให้บริษัทฯ มีควำม
เชื่อมั่นว่ำนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจำกแหล่ง
เงินทุนของ Silom Road Limited อย่ำงชัดเจน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
บริ ษั ทฯ จำนวน 2 ท่ำ นแทนกรรมกำรเดิม รวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เพื่อเข้ำมำร่วมบริหำรงำนของบริษัท ฯ จึงเป็นกำรเข้ำลงทุนที่ต้องกำรถือหุ้น
บริษัทฯ ในระยะยำว ไม่ได้เพื่อเป็นกำรเก็งกำไรหุ้นในระยะสั้น และ
3.
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จำนวน 25,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 35,000,000
บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 25,023,800 หุ้น
หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำลถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในจำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบ ำล เป็นนัก
ลงทุนที่มีควำมสนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีศักยภำพและสำมำรถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร
และผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตำมูนไลท์ จำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 30.91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ที่ประกอบธุรกิจ
โรงแรมในภำคใต้ซึ่งมีรำยได้ประมำณปีละ 10 ล้ำนบำท โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลันตำมูนไลท์ จำกัดมีสินทรัพย์รวม
ประมำณ 44 ล้ำนบำท และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรกิจกำรโรงแรมรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ซึ่ง
เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำที่มีฐำนะทำงกำรเงินมั่นคง และมีศักยภำพในกำรลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน
และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเพียงพอของเงินทุน
โดยเป็นหลักฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ลงวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2561 ทำให้
บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของตน
ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ
ทั้งนี้ รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) อยู่ที่ 1.4000 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของรำคำตลำด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
รำคำตลำด )
โดย "รำคำตลำด" หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15
วันทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอ
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ขำยหุ้นที่ออกใหม่ โดยรำคำที่นำมำถัวเฉลี่ยดังกล่ำวต้องใช้รำคำเฉลี่ยของกำรซื้อขำยหุ้นนั้นในแต่ละวัน ซึ่งรำคำถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกัน คือระหว่ำงวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ถึง 16 สิงหำคม 2561 ซึ่งจะ
เท่ำกับ 1.5526 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ของตลำดหลักทรัพย์ฯ) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่องกำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
วัน เวลำ จองซื้อ และชำระเงินค่ำหุ้นข้ำงต้นมีกำหนดกำรขำยภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ภำยใต้เงื่อนไขกำร
ขออนุญำต ดังต่อไปนี้
(ก)
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำว
ในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด
(ข)

บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom
Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล

(ค)

บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำย
วิโรจน์ ตั้งเจตนำพร

(ง)

บริษัทฯ จะต้องได้ รับอนุมัติกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมที่กำหนดในประกำศ ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล

(จ)

บริษัทฯ จะดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 220,500,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00
บำท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพ ย์
จดทะเบียนต่อไป

ผลกระทบจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นดังนี้
1.
กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55
2.
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46
3.
กำรลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution) ไม่สำมำรถคำนวณ
ได้ เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ 4 ไตรมำสล่ำสุด มีผลขำดทุน เท่ำกับ 75.98 ล้ำนบำท
อนึ่ง Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
ผู้ลงทุนทั้งสำมรำย ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ
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และจำกกำรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสำมรำยไม่ได้มีแผนกำรประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขัน
กันกับบริษัทฯ แต่อย่ำงใด
โครงสร้ ำ งผู้ ถื อ หุ้ น ก่ อ นและหลั ง กำรจั ด สรรหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ (Specific
Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ก่อนการจัดสรรหุ้น
การถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
คานวณจากทุนชาระแล้ว)
สัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้น
1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน)

(ร้อยละ)

หลังการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีการ
จองซื้อหุ้นของบุคคลในวงจากัด
คานวณจากทุนชาระแล้ว)
จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

120,808,387

71.04

120,808,387

30.93

2. นำยสมบัติ พำนิชชีวะ

6,000,000

3.53

6,000,000

1.54

3. นำยภควันต์ วงษ์โอภำสี

2,670,000

1.57

2,670,000

0.68

4. นำยชัยณรงค์ แสงทองอร่ำม

1,953,000

1.15

1,953,000

0.50

5. นำยสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ

1,264,000

0.74

1,264,000

0.32

6. นำยวนนท์ วรรณป้ำน

1,000,000

0.59

1,000,000

0.26

900,000

0.53

900,000

0.23

7. น.ส.นีรนุช นรนำถตระกูล
8. Silom Road Limited

-

-

175,950,000

45.05

9. นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร

-

-

19,550,000

5.01

10. นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล

23,800

0.01

25,023,800

6.41

11. นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล

38,600

0.02

38,600

0.01

1.
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำลเป็นบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล (คู่สมรส)
2.
Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เป็นบุคคลที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกัน ตำมข้อ 2 (1) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง
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กำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 246
และมำตรำ 247 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
3.
Silom Road Limited, นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร, Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick
Yee Li, ASM, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited รวมถึงญำติสนิทและผู้ที่
เกี่ยวข้อง (ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ) และกรรมกำรของ Silom Road Limited, ASMH, Go
Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึง
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ตำมที่ปรำกฏในนิย ำมของ
ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ ก็จะมีสถำนะเป็นบุคคลที่โยงของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ เช่นเดียวกัน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรก่อนและหลังกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective)
เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ลาดับ
ที่

ก่อนการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

หลังการจัดสรรหุ้น
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1.

นำยพนำ จันทรวิโรจน์

ป ร ะ ธ ำ น กร ร ม ก ำ ร
Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มี
บ ริ ษั ท / ป ร ะ ธ ำ น
สิทธิรว่ มกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทฯ จำนวน 2 ท่ำนแทนกรรมกำรแทนกรรมกำรเดิม
กรรมกำร
รวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
กรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำน
กรรมกำร

2.

นำยวรพจน์ จรรย์โกมล

3.

นำยสมชำย มีเสน

4.

นำย คำ หมิง แจ๊คกี้ แลม

5.

นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง

6.

นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ / นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ /
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

7.

นำยบัณฑิต จิรำนภำพันธุ์

ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ / นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง
กรรมกำรตรวจสอบ

ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ / นำยบัณฑิต จิรำนภำพันธุ์
กรรมกำรตรวจสอบ

ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ /
กรรมกำรตรวจสอบ

ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ /
กรรมกำรตรวจสอบ

หำก Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จองซื้อหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom
Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้น ตำมลำดับ รวมกันเป็น
จำนวน 195,500,000 หุ้น จะทำให้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เข้ำถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ตำมลำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียน
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ชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มีกำรเข้ำจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เพียงบำงส่วน จนทำให้กำรถือครองหุ้นในบริษัทฯ ร่วมกันของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร รวมกัน
เป็นจำนวนอย่ำงน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน จะ
ส่งผลให้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ำมผ่ำน
จุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจำกนี้ ในกำรร่วมกันซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
ซึ่งรู้จักกันเนื่องจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ หลำยธุรกิจร่วมกันมำนำน อำทิ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่
มีอยู่ ไ ปในทำงเดี ย วกั นและตกลงที่จะบริหำรกิ จกำรร่ วมกั น อันถือเป็นกำรกระทำกำรอันมี ลักษณะควำมสั มพันธ์ หรื อ
พฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกัน ตำมข้อ 2 (1) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง
กำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 246
และมำตรำ 247 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ในกำรนี้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพรจะต้องมีหน้ำที่ในกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำรยื่นคำเสนอซื้อตำมแบบ 247-4 และกำร
ดำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมประกำศ ทจ. 12/2554 ต่อไป และนอกจำกนี้ ภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร นั้น Silom Road Limited และ
นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จะมีสถำนะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันฯ ทำให้ Silom Road Limited, นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร, Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li, ASM,
ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited รวมถึงญำติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตำมที่
ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ) และกรรมกำรของ Silom Road Limited, ASMH, Go Excel Investments
Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited มีลักษณะกลำยเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษั ทฯ ต่อไปภำยหลังจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ในครั้งนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลและ/หรือ
นิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันฯ ก็จะมีสถำนะเป็นบุคคลที่โยงของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ (Business Relationship)
ห รื อ มี ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ห รื อ ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ด ๆ กั บ น ำ ง เ ตื อ น ใ จ ปุ ริ น ท ร ำ ภิ บ ำ ล แ ล ะ น ำ ง เ ตื อ น ใ จ
ปุรินทรำภิบำล ไม่ได้ประสงค์ที่จะกระทำกำรอันมีลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกัน
ตำมประกำศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร แต่อย่ำงใด
อนึ่งในกำรเข้ำทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
นั้นจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้
1) บริษัทฯ จะต้องได้รับกำรอนุมัติที่เกี่ยวข้องดังนี้
(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดย
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คนต่ำ งด้ ำ วในขณะใดขณะหนึ่ งให้มีจำนวนรวมกั นไม่ เ กิ นร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้น ที่
จำหน่ำยได้ทั้งหมด
(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และจัด สรรหุ้นสำมั ญเพิ่มทุนแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ได้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้ำทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited
และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
(ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมที่กำหนดในประกำศ
ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
2) Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรจะเข้ำจองซื้อและชำระรำคำหุ้น สำมัญที่ได้รับกำร
จัดสรรสำมัญของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร พึงพอใจกับผล
กำรตรวจสอบสถำนะ (due diligence) ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ปรำกฏว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญกับสถำนะ กำรดำเนินกำร ธุรกิจและ/หรือทรัพ ย์สินของบริษัทฯ ที่
แตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่ได้รับในกำรตรวจสอบสถำนะ (due diligence) ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรเข้ำตรวจสอบสถำนะกิจกำรบริษัทฯ โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2561
3) Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จะต้องจองซื้อและชำระรำคำหุ้นสำมัญที่ได้รับกำร
จัดสรรสำมัญเพิ่มทุนจนเต็มจำนวน กล่ำวคือ จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้น
ตำมลำดับ รวมกันเป็นจำนวน 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ตำมลำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน ซึ่งทำให้กำรถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
ตำมที่กำหนดในประกำศ ทจ.12/2554 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์
ตั้งเจตนำพร จองซื้อและชำระรำคำหุ้นสำมัญไม่ครบเต็มจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร Silom Road
Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรจะยังคงมีหน้ำที่ในกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ โดยกำรยื่นคำเสนอซื้อตำมแบบ 247-4 และกำรดำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมประกำศ ทจ.
12/2554 ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ถือครองหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน
เป็นจำนวนอย่ำงน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน
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ทั้งนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีอำนำจในกำร
พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น
(1) กำรกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
เช่น กำรเสนอขำยเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครำว ๆ ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรชำระค่ำหุ้น และเงื่อนไข
และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
(2) กำรเข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินกำร
ต่ำง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และ
(3) ลงนำมในเอกสำรคำขออนุญำต คำขอผ่อนผันต่ำง ๆ และหลักฐำนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและ
หลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดอัน
จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง)ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ กำรระดมทุนโดยกำรเสนอขำย
หุ้นที่ออกใหม่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นวิธีกำรระดมทุนที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ
และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สำมำรถระดมทุนได้ในระยะเวลำอันสั้นและได้จำนวนเงินทุนตำมที่ต้องกำร
อีกทั้ง Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภำพและควำม
พร้อมในด้ำนเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้ ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และสำมำรถตอบสนองต่อแผนกำร
ระดมทุนของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล ให้
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมำกกว่ำผลกระทบต่อกำรลดลงของรำคำหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจำก Silom Road
Limited และผู้มีอำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) เป็นผู้ลงทุนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์และโฆษณำ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่กล่ำวในข้ำงต้น และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ที่เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ในหลำกหลำยธุรกิจในหลำกหลำยบริษัทฯ ซึ่งจะช่ วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
วำงแผนนโยบำยให้เหมำะสม รวมทั้งกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอ
สำหรับกำรลงทุนในธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจำหน่ำยสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลใน
กำรให้บริกำรเนื้อหำต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงผลกำไรให้แก่บริษัทฯ
ได้ในอนำคตได้อีกด้วย สำหรับนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล เป็นนักลงทุนที่มีฐำนะทำงกำรเงินมั่นคง และมีศักยภำพในกำร
ลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยำวสำมำรถตอบสนองต่อ
แผนกำรระดมทุนของบริษัทฯ ได้
ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำว ณ 30 มิถุนำยน 2561 จำนวน 149.30 ล้ำน
บำท ซึ่งหำกพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวดังกล่ำว น่ำจะพอเพียงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรต้นทุนรวมนี้ เป็นกำรประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 สำหรับบริษัทฯ และ NGE และอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและคำดว่ำจะ
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เกิดขึ้นสำหรับ OWM ภำยใต้สภำวะอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและ
พัฒนำธุรกิจ ดังนั้น หำกมีเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญจำกปัจจัยดังกล่ำว กำรประมำณกำรต้นเลขต้นทุนรวม
ดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจะเห็นได้ว่ำเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อำจพอเพียงต่อ กำร
ดำเนินธุรกิจได้แค่ปี 2562 เท่ำนั้น
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องหำเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับค่ำใช้จ่ำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคต เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว จะ
ถูกใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและพัฒนำธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคต นอกจำกนี้
บริษัทฯ เห็นว่ำ กำรหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว จำเป็นต้องมีกำรระดมทุนล่วงหน้ำก่อนที่เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีอยู่จะถูกใช้หมดไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง ขำดควำมต่อเนื่องในกำรประกอบ
ธุรกิจ และอำจส่งผลต่อรำคำหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้กำรระดมทุนไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มทุน หรือกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินเป็นไปได้ยำก ด้วยผลประกอบกำรในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีผลประกอบกำรที่ขำดทุน และกระแส
เงินสดสุทธิในกิจกรรมดำเนินงำนที่ติดลบมำอย่ำงต่อเนื่อง จะเป็นกำรยำกที่สถำบันกำรเงินจะอนุมัติวงเงินกำรให้กู้ยืมใน
ระยะเวลำอันสั้น และถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้ำงต่ำ หรือเท่ำกับ 0.43 เท่ ำ ตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 แต่สถำบันกำรเงินส่วนใหญ่จะพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ของบริษัทฯ ควบคู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีภำระหนี้สินเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน แต่หำก
อ้ำงอิงเงื่อนไขอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของ NMG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมำณ 1.1 1.2 เท่ำ ทั้งนี้ ด้วยผลประกอบกำรของบริษัทฯ ซึ่งมี EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2561 มีมูลค่ำติดลบเท่ำกับ 65.85 ล้ำนบำท จึงทำให้ DSCR ที่ได้นั้นมีมูลค่ำติดลบ ซึ่งไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข/
ข้อกำหนดของสถำบันกำรเงิน จึงเป็นข้อจำกัดในกำรสรรหำแหล่งเงินทุนด้วยกำรกู้ยืมเงิน รวมถึงกำรที่บริษัทฯ ต้องแบก
รับภำระดอกเบี้ยจำกก็จะเป็นผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จำกกำรพิจำรณำเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ จึงเห็นว่ำกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้บริษัทฯ สำมำรถระดมทุน
ได้ตำมจำนวนที่ต้องกำร นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับกำรเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ง
วิธีกำรดังกล่ำวมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษัทฯ จะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้นเดิมมำกน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอำจจะ
ไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน เนื่องจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ NMG มีผลประกอบกำรขำดทุนและ
อยู่ ร ะหว่ำ งกำรปรั บโครงสร้ ำ งธุ ร กิ จด้ วยเช่ น กั น หรื อหำกใช้ วิธีก ำรเพิ่ มทุนด้ วยวิธี กำรเสนอขำยหุ้ นที่ออกใหม่ ให้แ ก่
ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลำในกำรเตรียมกำรค่อนข้ำงนำน และต้องได้รับกำรอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมกำหนดเวลำได้แน่นอน รวมทั้ง ด้วยผลประกอบกำรที่ขำดทุนมำโดย
ตลอดของบริษัทฯ ก็ไม่สำมำรถดึงดูดให้ประชำชนทั่วไปเข้ำมำซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ในจำนวนที่ต้องกำรได้อีกด้วย
ดังนั้น กำรระดมทุนด้วย 2 วิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จึงไม่น่ำจะเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบัน และอำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอและเสียโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรหำแหล่งเงินทุนด้วยวิธีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) น่ำจะ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ มำกที่สุด ซึ่งกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับ ควำมสนใจจำกกลุ่มนักลงทุน (Silom
Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภำพ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
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ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสำมำรถให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในรูปเงินทุน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำนที่วำงไว้ได้ ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุน
ดังกล่ำวยังได้แสดงควำมจำนงค์ที่จะเข้ำมำลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วนกำรลงทุนที่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ
กำหนดนโยบำยได้ กล่ำวคือ กำรเข้ำถือหุ้นในสัดส่วนกำรลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ง
จำกกำรลงทุนในสัดส่วนที่สูงดังกล่ำว น่ำจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ำนักลงทุนกลุ่มนี้มีเจตนำในกำรลงทุนในระยะยำว และกำรเข้ำ
ถือหุ้นในสัดส่วนที่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย จึงเปรียบเสมือนกำรยืนยันว่ำนักลงทุนกลุ่มนี้มีควำมสนใจใน
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเห็นแนวโน้มที่ดีของกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงแท้จริง
อนึ่ ง ผลกระทบจำกกำรจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ นให้ บุ ค คลในวงจ ำกั ด ( Private Placement) ในครั้ ง นี้
ประกอบด้วยกำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55 กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ที่
ร้อยละ 56.46 และกำรลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution) ไม่สำมำรถคำนวณได้
เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ 4 ไตรมำสล่ำสุด มีผ ลขำดทุน เท่ำ กับ 75.98 ล้ำนบำท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร
และนำงเตื อนใจ ปุริ นทรำภิ บำล ทั้งเรื่ อง 1. กำรด ำเนิ นกำรธุ ร กิ จไม่ หยุ ด ชะงั กด้ วยกระแสเงิ นสดที่มีอยู่ อำจใช้ ในกำร
ดำเนินงำนได้ถึงเพียงปี 2562 เท่ำนั้น 2. ได้ รับเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ และ 3. ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และศักยภำพในกำรลงทุนได้ของผู้
ลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมำกกว่ำผลกระทบต่อกำร
ลดลงของรำคำหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
เมื่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง)ได้พิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจำเป็น และ
ประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ จะได้ รั บจำกกำรออกและจัด สรรหุ้นสำมั ญเพิ่ มทุนเพื่ อเสนอขำยให้แก่ บุค คลในวงจำกั ด (Private
Placement) ในครั้งนี้อย่ำงรอบคอบแล้วรวมทั้งได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้งสำม
แล้ว จึงมีควำมเห็นว่ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่รำคำ 1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของรำคำตลำดให้แก่
Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล นั้น มีเงื่อนไขกำรจัดสรรและรำคำเสนอขำย
หุ้นสำมั ญเพิ่ มทุนที่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่ อประโยชน์สู งสุด ของผู้ ถือหุ้น และบุค คลดั งกล่ำ วจะสำมำรถสร้ ำ ง
ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่ำงแท้จริง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
จำกนั้นที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงว่ำมติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่วำระที่ 8 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำ
พร ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road
Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นำง
เตือนใจ ปุรินทรำภิบำลต่อไป จำนวน 25,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 35,000,000 บำท และ
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ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 25,023,800 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)
จำกนั้นชี้แจงต่อไปว่ำสืบเนื่องจำก วำระที่ 7 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น
ให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล นั้น
ภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited
และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร นั้น Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จะมีสถำนะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยถือหุ้น
เป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ตำมลำดับ คิดรวมกันเป็นร้อยละ 50.06 ของทุน
จดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ จำนวน
2 ท่ำ น แทนกรรมกำรเดิ ม รวมกรรมกำรบริ ษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่ำ น ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำ น และกรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
ในกำรร่วมกันซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ซึ่งรู้จักกัน
เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ได้เข้ำ
ลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ หลำยธุรกิจร่วมกันมำนำน อำทิ ธุร กิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไป
ในทำงเดียวกันและตกลงที่จะบริหำรกิจกำรร่วมกัน อันถือเป็นกำรกระทำกำรอันมีลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำ
ลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกัน ตำมข้อ 2 (1) ของประกำศ ทจ. 7/2552 ซึ่งส่งผลให้กำรเสนอขำย หุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่
Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรในครั้งนี้ เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันฯ โดยขนำดรำยกำรนี้มีมูลค่ำรำยกำรสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ
โดยคำนวณขนำดรำยกำรจำกมูลค่ำรำยกำรซึ่งเท่ำกับ 273.70 ล้ำนบำท หำรด้วยสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)
เท่ำกับ 115.95 ล้ำนบำท อ้ำงอิงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมสอบทำนระหว่ำงกำลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของ
บุคคลดังกล่ำวในช่วงระหว่ำง 6 เดือนก่อนวันที่มีกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรนี้ ดังนั้น รำยกำรนี้จึงมีขนำดมำกกว่ำร้อยละ 3 ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจำกงบกำรเงิน รวมสอบทำนระหว่ำงกำลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ของบริษัทฯ
อนึ่ง ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร รวมทั้งบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีควำมเกี่ยวโยงกัน
กับบริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ("NMG") ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่ำงใด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561) แต่เพรำะกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ในครั้งนี้จึงทำให้ Silom Road Limited, นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร, Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick
Yee Li, ASM, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited รวมถึงญำติสนิทและผู้ที่
เกี่ยวข้อง (ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ) และกรรมกำรของ Silom Road Limited, ASMH, Go
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Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited มีลักษณะกลำยเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตำม
ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ ต่อไปภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ในครั้งนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์
ตั้งเจตนำพร ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ ก็จะมี สถำนะเป็นบุคคลที่ โยงของบริษัทฯ ตำม
ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
ในกำรนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล และญำติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันฯ) ของนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล (คือนำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล คู่สมรส ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 38,600
หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจัดสรรหุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง
มิได้มีควำมเกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร นอกจำกนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำลก็ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีควำมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือ NMG ดังนั้น กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่นำงเตือนใจ ปุ
รินทรำภิบำล จึงไม่ใช่กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่ำงใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31
สิงหำคม 2561)
กำรดำเนินกำรภำยใต้ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ
บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรรวมถึงจัดให้มีกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถื อหุ้นในกำรเข้ำ
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง)ได้พิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจำเป็น และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่รำคำ
1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของรำคำตลำด ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ในครั้งนี้
อย่ำงรอบคอบแล้ว โดยมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมี เงื่อนไขและรำคำที่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นไม่ต่ำงจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ แต่อย่ำงใด
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งบริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระเพื่อจัดทำควำมเห็นในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road
Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
จำกนั้น ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระที่ 5-8โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
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คุณเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโครงกำรรักษำสิทธิ์ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้
1.
Silom Road Limited เป็นบริษัทเพิ่งจดทะเบียนเพื่อมำเพื่อกำรลงทุนในบริษัทฯ ใช่หรือไม่
2.
Silom Road Limited จะส่งใครเข้ำมำเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ
3.
ผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่งได้ซื้อหุ้นในรำคำที่ต่ำ จะติดระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุ้น (Silent period) หรือไม่
และนำนเท่ำไร
4.
กำรที่โครงกำรนี้ไม่ต้องทำกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) นั้น ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วหรือไม่
คุณวรพจน์ ชี้แจงดังนี้
คำถำมที่ 1 Silom Road Limited เป็นนิติบุคคลที่ไปลงทุนของในบริษัทแต่ละบริษัท
ซึ่งเป็นนโยบำยของนักลงทุน โดยในกำรพิจำรณำบริษัทฯ จะพิจำรณำที่
Ultimate Shareholder ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงในกำรบริหำรของนักลงทุน
ว่ำมีควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรลงทุนหรือไม่
คำถำมที่ 2 เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรของ Silom Road Limited นั้น ยังไม่มีกำรตก
ลงกัน ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำจะมีกำรหำรือกับทำง Silom Road Limited ใน
เรื่องนี้ภำยหลังกำรเพิ่มทุน (กำรชำระเงินค่ำหุ้น)
คุณนวลนภำ ศิริโรจน์จรัส ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ชี้แจงดังนี้
คำถำมที่ 3 สำหรับควำมสมเหตุสมผลของรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน ทำงที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของบริษัทฯ โดยเลือกใช้วิธี
ปรับปรุงมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีซึ่งเป็นวิธีที่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 1.12 บำทต่อหุ้น ซึ่งมี
มูลค่ำต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนที่เท่ำกับ 1.40 บำทต่อหุ้น จึงเห็น
ว่ำรำคำที่เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนเป็นรำคำที่มีส่วนเพิ่ม (Premium) ดังนั้น
รำคำในกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงมีควำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล นอกจำกนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำภำยหลังที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ มี ม ติอ นุ มั ติก ำรเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย น และกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขำยให้แก่
บุค คลในวงจำกั ด พบว่ำ รำคำปิด ของหุ้นบริ ษัทฯ ปรั บตัวสู งขึ้ นอยู่ ที่
ประมำณ 1.8 ถึง 2 บำทกว่ำ ซึ่งช่วงดังกล่ำว พบว่ำมีปริมำณกำรซื้อขำย
หุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ำกำรซื้อขำยในช่วงก่อนหน้ำเป็นอย่ำงมำก โดยมี
ปริมำณซื้อขำยเป็นหลักล้ำนถึงหลักสิบล้ำนหุ้น ในขณะที่ช่วงเดือนก่อน
หน้ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีปริมำณซื้อขำยเพียงประมำณ
หลั ก แสนหุ้ น เท่ ำ นั้ น โดยช่ ว งรำคำหุ้ น เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ย้ อ นหลั ง
ประมำณ 7-360 วันทำกำรจำกเดือนก่อนหน้ำที่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะมีมติอนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะอยู่ที่ประมำณ 1.43 -1.58 บำท
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คำถำมที่ 4

ต่อหุ้น ประกอบกับกำรซื้อขำยหุ้นบริษัทฯ ในสภำวะปกติมีสภำพคล่อง
ที่ค่อนข้ำงต่ำ โดยพิจำรณำได้จำกอัตรำกำรหมุนเวียนปริมำณซื้อขำยหุ้น
ของบริษัทฯ ในช่วงที่มีปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นปกติเทียบกับอัตรำกำร
หมุนเวียนปริมำณซื้อขำยหุ้ นในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวอำจเป็นปัจจัยที่ทำให้รำคำหุ้นมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ตำม
ปริมำณควำมต้องกำรซื้อขำยของผู้ที่สนใจซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯได้
สำหรับเรื่องกำรติดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) จะเป็นไปตำม
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่ม
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของ
เรื่องกำรกำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) สำหรับกำรเสนอ
ขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29
เมษำยน 2558 โดยกรณีที่รำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนที่เท่ำกับ 1.40 บำท
ต่อหุ้น ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำซื้อขำยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
บริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำกำรก่อนวันแรกที่
ทำกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน นักลงทุนที่ได้รับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน
นั้น จะถูกดำเนินกำรห้ำมขำยหุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคล
ในวงจ ำกั ด ในครั้ ง นี้ ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ หุ้ น
ดั งกล่ำ วเริ่ ม ทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรั พ ย์ และเมื่ อครบกำหนด
ระยะเวลำ 6 เดือน นักลงทุนที่ได้รับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนสำมำรถ
ทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย
ส่วนเรื่องกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) นั้น ถ้ำทำงนัก
ลงทุน Silom Road Limited และคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เข้ำจองซื้อหุ้น
สำมัญเต็มจำนวน หรือมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 50.06
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่มี
กำรจองซื้อหุ้นเพียงบำงส่วน โดยถือหุ้นรวมกันอย่ำงน้อย ประมำณ 65
ล้ำนหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
และชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ซึ่งเป็นกำรถือครองหุ้นจนถึงหรือ
ข้ำมผ่ำนจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมประกำศ
ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนทั้ง 2 รำยจะมีหน้ำที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษัทฯ โดยกำรยื่ นค ำเสนอซื้ อตำมแบบ 247-4 ตำม
ประกำศที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งในแบบดั งกล่ำวจะระบุรำยละเอียดรำคำและ
เงื่อนไขกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบต่อไป
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คุณ ธีร ศักดิ์ เพ็ ชรไพบูลย์ ที่ปรึ กษำกฎหมำยชี้แจงเพิ่ มเติมในส่วนของค ำถำมที่ 3 ในส่ วนของกฎเกณฑ์ กำรติ ด
ระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ว่ำกรณีหำกรำคำเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำซื้อขำยถัวเฉลี่ยน้ำหนัก
ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำกำรก่อนวันแรกที่ทำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ
Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุ รินทรำภิบำล บริษัทฯ จะดำเนินกำรห้ำม Silom Road
Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรและนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล นำหุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
ดังกล่ำวทั้งหมดออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่ำวเริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ฯ (Silent
Period) โดยภำยหลังจำกวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่ำวทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน
Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล สำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ใน
จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องกำรกำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) สำหรับกำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์
แปลงสภำพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2558
โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำตลำด หมำยถึงรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7-15 วันทำกำรติดต่อกัน
ก่อนวันแรกที่เสนอขำยหุ้น
คุณสมชำย มีเสน (“คุณสมชาย”) กรรมกำร ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของคำถำมที่ 3 ว่ำกำรติดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น
(Silent Period) ของผู้ถือหุ้นใหม่จะเป็นไปตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่ำว โดยไม่มีควำมจำเป็นที่
จะต้องได้รับควำมยินยอมเพิ่มเติมจำกผู้ถือหุ้นรำยใหม่นั้นอีก
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก
เสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ดังนี้
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน
220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บำท เป็น 390,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
220,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ทั้งนี้วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันที่ 31
สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
23,800
0.01
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล
38,600
0.02
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective)
จำนวน 220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บำท เป็น 390,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย

จำนวน

120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

จำกนั้นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้วำระนี้ต้องผ่ำนมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
23,800
0.01
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล
38,600
0.02
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

จำกนั้นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญ
เพิ่มทุนเพื่อกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น ทั้งนี้วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันที่ 31
สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
23,800
0.01
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล
38,600
0.02
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ที่ประชุมพิ จำรณำแล้ว มี มติอนุ มัติกำรจัด สรรหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนเพื่ อกำรจัด สรรหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

และเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ทั้งนี้วำระนี้
ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
(วัตถุประสงค์)
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ดำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับกำรประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำรซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรรับงำน
และเพื่อเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ รำยละเอียดวัตถุประสงค์อีกจำนวน 9 ข้อ มีข้อควำมดังนี้
ข้อ

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม

26

ประกอบกิจกำรรับเป็นที่ปรึกษำและให้คำแนะนำด้ำนงำนประชำสั มพันธ์ กำรจัดกิจกรรม Event สื่อ
สิ่งพิมพ์ TV วิทยุ online กำรจัดประชุมและสัมมนำ ผลิตสำรคดี/สกู๊ปข่ำว
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ข้อ

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม

27

ประกอบกิจกำร กำรรับจ้ำง วำงแผน กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ให้กับสินค้ำ ร้ำนค้ำ บุคคล
องค์ ก รหน่ ว ยงำนรำชกำร ให้ เ ป็น ที่ รู้ จั ก รวมถึ ง กำรน ำบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คม เช่ น นั ก ร้ อ ง
นักแสดง มำร่วมงำนเพื่อประชำสัมพันธ์

28

ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเว้น (Event) ต่ำง ๆ รับจ้ำงออกแบบและจัดสร้ำงงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่ำง
ๆ จัดงำนแถลงข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร บูธแสดงสินค้ำ แฟชั่นโชว์ งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ งำน
ประชุม อบรม สัมมนำ งำนเลี้ยงต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสถำนที่ จัดระบบแสง สี เสียง จัดรำยกำรบันเทิง
ต่ำง ๆ

29

ประกอบกิจกำรรับจ้ำงทำของ ซื้อมำขำยไป สินค้ำอุปโภค บริโภค ของชำร่วย

30

ประกอบกิจกำรออกแบบจัดทำผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์
อิน เตอร์ เ น็ ต แบบบูธ สิ น ค้ ำ ร้ ำ นค้ ำ และสื่ อสิ่ งพิ มพ์ อื่น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ กประเภทในรู ป แบบต่ ำ ง ๆ
ออกแบบและทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ให้เช่ำอุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรถ่ำยทำละครและ
ภำพยนต์ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ รับบันทึกเทปและถ่ำยวีดีโอนอกสถำนที่ ผลิตโฆษณำทำงโทรทัศน์
และวิทยุ ผลิ ตวีดีทัศน์ ให้เช่ำห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง ให้เช่ำอุปกรณ์และตัดต่อ
ออกแบบ จัดทำ ผลิตและจำหน่ำยซีดี ภำพยนต์ รำยกำรโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร

31

ประกอบกิ จ กำรออกแบบผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย พรี เ ซนเทชั่ น (Presentation) สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์
อินเตอร์เน็ต เพื่อกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและ
องค์กรของรัฐ

32

ประกอบกิจกำร ตัวแทนโฆษณำ สื่อดิจิตอล รับงำนโฆษณำ สิ่งพิมพ์ ป้ำยโฆษณำ สื่อวิทยุ โทรทัศน์
ประชำสัมพันธ์ออนไลน์ งำนระบบสำรสนเทศ

33

ประกอบกิจกำร รับงำนวิทยำกร บรรยำยตำมงำน จัดอบรม รับบริกำรที่ปรึกษำ

34

ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำบุคคลำกรด้ำนงำนบันเทิงงำนแสดงต่ำง ๆ

สำหรับกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
จำกเดิม:
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
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ทั้ ง นี้ ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ให้ ด ำเนิ น กำรจดทะเบี ย นกำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งนำยทะเบียน ตลอดจนมีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวสำเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำ
อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้
คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำจำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลำยข้อ บริษัทฯ จะมี
แผนกำรเติบโตสำหรับปี 2561 อย่ำงไร
คุณพนำ จันทรวิโรจน์ (“คุณพนา”) ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ชี้แจงแผนกำรเติบโตของ
บริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจ Free Sheet เพื่อแจกตำมสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอสและเผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ และให้บริกำรด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ (Creative Service) ให้กับลูกค้ำต่ำงๆ ทั้งบนสื่อออนไลน์
และออฟไลน์
2. บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม ด ำเนิ น กำรพำณิ ช ย์ ท ำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) โดยเริ่ ม จำกหนั ง สื อ ที่ มี อ ยู่ คื อ
เนชั่นบุ๊คส์ (Nation Book) ซึ่งมีแนวโน้มยอดขำยที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มกำรตลำดที่ดีขึ้น เช่นมีกำรทำกำรตลำดกับร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ เช่น SE-ED B2S และกับโรงเรียนต่ำงๆ ในต่ำงจังหวัด
3. สำหรับผู้ลงทุนรำยใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในระยะกำรเจรจำหำรือกัน เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนสื่อสำรมวลชน
จำกต่ำงประเทศ โดยมีควำมรู้ด้ำนกำรพำณิชย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และมีเครือข่ำยทำงธุรกิจ ซึ่งทำงบริษัทฯ มี
ควำมเห็นว่ำนักลงทุนดังกล่ำวสำมำรถส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภำพมำกขึ้น ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทุน และเครือข่ำยทำงธุรกิจ
คุณวรพจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ ในช่วงระยะเวลำ 2-3 ปีนี้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์กำลังอยู่ในช่วงขำลง ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
ปรับแผนธุรกิจโดยเน้นไปที่สื่อออนไลน์หรือดิจิตอล โดยบริษัทฯ จะยังคงทำในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ และหลังจำกกำรเพิ่ม
ทุน บริษัทฯ จะนำเงินทุนไปปรับปรุงเทคโนโลยีและซอฟแวร์ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมระบบกำรพำณิชย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) ทั้งนี้ เพื่อลดกำรขำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำสมัยใหม่ (Modern trade) เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำดังกล่ำวบริษัทฯ จะถูก
แบ่งรำยได้ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 40 ถึง 45 อีกทั้งบริษัทฯ ยังกำลังขยำยไปดำเนินธุรกิจประเภทใหม่ผ่ำนบริษัท วันเวิลด์
มีเดีย จำกัด โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Free Sheet โดยมีผลิตภัณฑ์คือ Rabbit Today ซึ่งแจกจ่ำยให้กับกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้
รถไฟฟ้ำ รถไฟฟ้ำใต้ดิน และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์เช่น Facebook เว็บไซด์บริษัท และ Instagram เพื่อให้เกิดกำรโฆษณำ
โดยกำรปรั บตั วครั้ งนี้ เพื่ อเตรี นมควำมพร้ อมส ำหรั บกลุ่มลูกค้ ำ ที่เ ป็นคนรุ่ นใหม่ โดยบริษัทฯ คำดว่ำ บริ ษัทฯ จะมี ผ ล
ประกอบกำรที่ดีขึ้นในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี
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คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพิ่มเติมว่ำกำรที่ Rabbit Today กับ M2F มีจำนวนโฆษณำที่แตกต่ำงกันมำก
บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำอย่ำงไร
คุณวรพจน์ ชี้แจงว่ำกำรลงโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงกำรรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ (Brand) ซึ่ง Rabbit
Today เป็นสื่อที่เน้นเรื่องรูปแบบกำรดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนกรุงเทพฯ บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย
จำกัด โดยทรำบดีว่ำต้องมีกำรขำดทุนอย่ำงน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีเพื่อเริ่มสร้ำงกำรรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ (Brand Recognition) โดย
เบื้องต้นจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำและจัดพิมพ์ ทั้งนี้บริษัทฯ คำดว่ำจะมีแนวโน้มผลประกอบกำรที่ดีขึ้นในปี 2562
คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพิ่มเติมว่ำบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแจกจ่ำย Rabbit Today หรือไม่
คุณวรพจน์ ชี้แจงว่ำบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ Rabbit Today คือค่ำจ้ำงผู้แจกหนังสือ ค่ำใบอนุญำตเพื่อได้สิทธิ์ใน
กำรแจกหนังสือตำมสถำนีรถไฟฟ้ำต่ำงๆ ค่ำผู้เขียนบทควำม และค่ำพิมพ์หนังสือ
คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติมว่ำกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ำมำ ซึ่งรวมถึงคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรซึ่ง
ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ อย่ำงไร
คุณวรพจน์ ชี้แจงว่ำกำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์นั้น เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจที่บ ริษัทฯ พยำยำมทำ ซึ่งเป็นแนวทำงกำร
รับมือกับขำลงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเมื่อก่อนบริษัทฯ มีรำยได้หลักจำกกำรขำยหนังสือ ซึ่งบริษัทฯ แหล่งรำยได้เป็นกำร
ขำยโฆษณำ เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำแนวโน้มของสังคมกำลังให้กำรตอบรับกับสื่อด้ำนออนไลน์มำกขึ้นและมำกกว่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์เช่นแต่ก่อน บริษัทฯ จึงเปลี่ยนโครงสร้ำงรำยได้ไปทำงออนไลน์มำกขึ้น โดยรวมถึงกำรรับจัดอีเว้นท์อีกด้วย
คุณพนำ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ำมำเป็นอดีตกรรมกำรของบริษัท Next Media ซึ่งเป็นเจ้ำของ Apple Daily
ที่เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนและประเทศไต้หวัน โดย Apple Daily เป็นหนังสือแจกฟรีแบบรำยวัน
รำยใหญ่ ซึ่งน่ำจะมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี และบริษัทฯ คำดว่ำผู้ถือหุ้นใหม่จะนำมำซึ่งกำรนำเสนอสื่อที่มีควำมแปลกใหม่ ที่
ประเทศไทยยังเข้ำไม่ถึงอีกด้วย โดยในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีศักยภำพมำกพอที่จะไปทำกำรตลำดในต่ำงประเทศ แต่บริษัทฯ
อยู่ระหว่ำงขึ้นตอนกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจและสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจดังกล่ำว
คุณสมชำย ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำในส่วนของกำรหำรำยได้ของสื่อ ณ ปัจจุบัน ค่ำโฆษณำมีกำรปรับตัวลดลงในทุกสื่อ ทุก
สื่ อจึ งมี กำรจั ด ท ำอี เ ว้ นท์ เพื่ อ เพิ่ มรำยได้ เ พื่ อเสริ มในส่ วนของค่ ำ โฆษณำที่ล ดลง ทั้ง นี้ ก ำรที่จ ะท ำอี เ ว้ นท์ ไ ด้ จะต้ องมี
ภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่น่ำเชื่อถือ และชี้แจงเพิ่มเติมว่ำกำรทำอีเว้นท์ไม่ใช่รำยได้หลักของบริษัทฯ แต่เป็นกำรเสริมรำยได้ของ
บริษัทฯ โดยหำกไม่มีกำรทำอีเว้นท์บริษัทฯ อำจขำดทุนได้ ทั้งนี้ กำรแก้วัตถุประสงค์นั้นเพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรหำ
รำยได้ของบริษัทฯ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก
เสียงลงคะแนนในวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ทั้งนี้ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จำนวน

120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จำนวน

0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็น
เพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอีก
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลำ 16.28 น.

ลงชื่อ……………………………….………ประธำนกรรมกำร
นำยพนำ จันทรวิโรจน์

ลงชื่อ……………………………….………เลขำนุกำรบริษัท
นำงสำวปุณณภำ ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่ไม่ได้บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีควำมเป็ นอิสระ
จำกผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์อันอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
ทั้งนี้ นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เท่ำกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็น หรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มี ส่ ว นร่ วมในกำรบริ ห ำรงำน พนั กงำน ลู กจ้ ำ ง ที่ ปรึ กษำด้ ำ นอื่น ใดที่ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ทำงธุรกิจ ส่วนได้เสียทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์
อื่นๆ ในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
4. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลักษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือ บุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ทำกำรเป็นตัวแทนอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ
6. กรรมกำรอิสระจะต้องทำหน้ำที่และใช้วิจำรณญำณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจำกกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญำติ
7. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของนิติบุคคลที่
เป็นสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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8. กรรมกำรอิส ระจะต้องไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริ กำรทำงวิช ำชีพ ใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึ กษำ
กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
9. ไม่ ประกอบกิ จกำรที่มีส ภำพอย่ ำ งเดี ย วกันและเป็นกำรแข่ งขั นที่มีนัย กั บกิจกำรของบริษัทฯ หรื อบริษั ทย่ อย
หรื อไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้ำ งหุ้นส่ วน หรื อเป็นกรรมกำรที่มีส่ วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำ ง พนั กงำน ที่ปรึกษำที่รั บ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย
เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิ จ ำรณำคั ด เลื อ กเพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วำมเป็ น อิ ส ระและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำที่
พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระสำคัญ รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิ จำรณำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อรำยกำรที่อำจมี ค วำมขั ด แย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ มีค วำมถู กต้อ งและครบถ้ว น
ให้เ ป็น ไปตำมกฎหมำยและข้ อ กำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ รวมทั้ง เปิด เผยข้ อมู ลในกำรเข้ ำ ทำรำยกำรดั งก ล่ำ ว
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของกิจกำรตำม
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต
8. จัดทำรำยงำนผลกำรกำกั บดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิด เผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริ ษัทฯ
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
 ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
 ควำมเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
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9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรงและ
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอดส่องดูแล ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบต่ อกำรจัดเตรียมงบกำรเงินของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีภำยนอกมีหน้ำที่ตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ
ร่วมกันว่ำ ฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอกมีทรัพยำกรและเวลำ ตลอดจนข้อมูลควำมรู้เรื่องบัญชี กำร
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มำกกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ฉะนั้น บทบำทกำรสอดส่องดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบกำรเงินและข้อมูลกำรเงินที่
บริษัทฯ นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรสรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับกิจกำร
เป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดให้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้ำที่ พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำ
กรรมกำรและกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำร
พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลกำไรของ
บริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ โดยจะเป็นผู้ทำหน้ำที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบริษัท ฯ และ
กรรมกำรอิสระ จำกนั้นประธำนกรรมกำรเป็นผู้เสนอรำยชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริ ษัทฯ และกรรมกำรอิสระ ต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ โดยเสนอชื่อ
ผ่ำนคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุ มใหญ่สำมัญประจำปีผู้ถือหุ้น คื อ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 25
มกรำคม 2562 พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

นำยพนำ จันทรวิโรจน์
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
4 เม.ย. 2554
59 ปี
ปริญญำโท Tufts University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2554 - ปัจจุบัน
กรรมกำร - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ปัจจุบัน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
2561 - ปัจจุบัน
ประธำนกรรมกำร - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์
2551 - ปัจจุบัน
กรรมกำร - บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
2551 - ปัจจุบัน
กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ธ.ค. 2561
กรรมกำร - บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมกำร - สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหำวิทยำลัยเนชั่น
-ไม่มี-

การอบรมปี 2561
การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน
(1 บริษัท)

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(4 บริษัท, 1 มหาวิทยาลัย)

การดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท /
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ

-ไม่มี-

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ในกลุ่มบริษัท ดังนี้

กรรมกำร - บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเม้นท์
กรรมกำร - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย
-ไม่มี-

จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น
6 ปี 9 เดือน
11/11
1/1
1/1
(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
ที่อยู่
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การอบรมปี 2561
การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน
(3 บริษัท)

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(1 บริษัท)
การดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นำยสมชำย มีเสน
29/19 หมู่บ้ำนลำนนำ ซิตี้ปำร์ค ซอย 7ก. ถ.ป่ำตัน ต.ป่ำตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5300
กรรมกำร
กรรมกำร
15 มีนำคม 2561
50 ปี
- ปริญญำโทรัฐศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรีศิลปศำสตร์บัณฑิต (ประวัติศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2560 - ปัจจุบัน
3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำร - บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
7 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2562 กรรมกำร - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
15 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมกำร - บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
2537-2557

กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
ผู้ดำเนินรำยกำรวิทยุอิสระ

-ไม่มี- หุ้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท /
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ

-ไม่มี-

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ดังนี้
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ป
-ไม่มี-

จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น
9 เดือน
10/10
1/1
1/1
(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
ที่อยู่
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
524 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10400
กรรมกำร
กรรมกำร
27 กุมภำพันธ์ 2561
51 ปี
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) University of Dallas, Texas, USA.
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (โลหะกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559

การอบรมปี 2561

พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561

การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน
(1 บริษัท)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(3 บริษัท)

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
บมจ. ยู ซิตี้
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมกำร - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย
กรรมกำร - บจก. ไอวีซี

- หุ้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท /
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ

-ไม่มี-

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ในกลุ่มบริษัท ดังนี้
กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมกำร - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย

-ไม่มี-

จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น
10 เดือน
10/10
1/1
1/1
(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561)
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เอกสารแนบวาระที่ 8
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ประจาปี 2561
KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
1. Ms. Marisa Tharathornbunpakul CPA Registration No. 5752
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
2. Mrs. Sasithorn Pongadisak
CPA Registration No. 8802
นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
3. Mr. Thanit Osathalert
CPA Registration No. 5155
นายธนิต โอสถาเลิศ

ประจาปี 2562
(ปีที่เสนอ)
KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
1. Ms. Marisa Tharathornbunpakul CPA Registration No. 5752
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
2. Mrs. Sasithorn Pongadisak
CPA Registration No. 8802
นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
3. Mr. Thanit Osathalert
CPA Registration No. 5155
นายธนิต โอสถาเลิศ

โดยนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำม
รับรองในงบกำรเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1

โดยนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำม
รับรองในงบกำรเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 2,000,000 บำท

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 2,000,000 บำท

สาหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อ ย ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

สาหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา
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เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ – นำมสกุล : นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล
สัญชำติ : ไทย
สถำนที่ทำงำน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ระยะเวลำที่ทำงำนกับบริษัท : 24 ปี
ตำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท : กรรมกำรบริหำร, ตรวจสอบบัญชี
การศึกษา
- ปริญญำโท สำขำ Executive MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
- สมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ในการทางาน
- กรรมกำรบริหำร, ตรวจสอบบัญชี - บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- ประกอบวิชำชีพตั้งแต่ปี 2538
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ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ของบริษัท ฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ
ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนด
ข้อ 36. ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ" กำรประชุมสำมัญ
ดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ๆ ให้เรียกว่ำ
"ประชุมวิสำมัญ"
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้
ให้ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำร่ วมประชุ มไม่ ค รบเป็นองค์ ป ระชุ มตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 38. ของข้ อ บัง คั บนี้ ผู้ ถือหุ้ นตำมวรรคสำมต้อ งร่ ว มกั น
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำย
ทะเบียนบริษัทมหำชนจำกัดทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่ น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำ
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม
ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 39. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ กำรมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่
ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำรกำหนดไว้ ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำง
น้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมลำดับระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม
ไม่ เ สร็ จ และจ ำเป็ น ต้อ งเลื่ อ นกำรพิ จ ำรณำ ให้ที่ ป ระชุ มก ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่ จ ะประชุ ม ครั้ ง ต่อ ไป และให้
คณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วัน
ก่อนกำรประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 42. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร
ข้อ 43. กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้ รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่น
ตำมที่กฎหมำยจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ
 กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้ งหมดหรือบำงส่วนที่ สำคัญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน
 กำรออกหุ้นกู้
 กำรควบบริษัทฯ หรือกำรเลิกบริษัทฯ
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สิ่ งที่ส่งมำด้ วย 9

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ในกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสี ยงลงคะแนน
1.

กรณีเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ
ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่
ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2.

กรณีมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลง
นามกากับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสำรที่ต้องใช้ ในกำรมอบฉันทะ
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ สั ญชำติไทย :
ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ สั ญชำติต่ำงด้ ำว :
ภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม ลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
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กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิติบุคคลสั ญชำติไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสาเนาภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 นิติบุคคลสั ญชำติต่ำงด้ ำว : ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ใน
หนังสือมอบฉันทะ และสาเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
 กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้อง
พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทาขึ้น และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสานักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝำกและดูแลหุ้น ให้ แสดงเอกสำร ดังนี:้
เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อานาจกระทาการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสำรหลักฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นถึงแก่ กรรม :
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้เยำว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้อง
นาสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ ควำมสำมำรถ :

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย
กำรลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
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การออกเสียงลงคะแนน
1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมำย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดนั้ น โดยประธำนในที่ประชุ มจะต้ องแจ้ งให้ผู้ ถื อหุ้นในที่ประชุ มรั บ ทรำบก่ อนกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระดังกล่ำว
- กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ หรือแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำ
ใหม่ บริ ษัท ฯ กำหนดให้ผู้ ถือ หุ้นสำมำรถใช้ สิ ทธิ ออกเสี ย งเลือ กตั้งกรรมกำรหรื อแต่งตั้ งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล
2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ

นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช

ที่อยู่

5/806 หมู่ 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด
จ. นนทบุรี 11110
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
21 มกรำคม 2562
52 ปี
- ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557
สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ Australian Institute of
Company Directors (AICD)
- หลักสูตร Directors Diploma Examination for graduated member
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 2)
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง รุ่น CMA-26 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมปี 2561
การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

-ไม่มี21 ม.ค. 2562 ปัจจุบัน
2559 - 2561
2551 - 2559

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
บมจ.มำสเตอร์ แอด
ผู้อำนวยกำรใหญ่สำยกำรเงิน
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(1 บริษัท)

2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2561
2561

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บจก. มิตรไมตรีกำรแพทย์
กรรมกำรสมำคมบริษัทจดทะเบียน
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
วิทยำกรหลักสูตร Strategic Financial Leadership
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใน
ครั้งนี้
-ไม่มีจานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย -ไม่มีใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำร
-ไม่มีบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่
ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
-ไม่มี3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยสำคัญอัน
-ไม่มีอำจมีผล ทำให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำง
อิสระ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น
(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 11 / Attached Document No.11
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy Form A.
เขียนที่ ...................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ........
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................. สัญชาติ..............................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ ..................................... ถนน .................................................ตาบล / แขวง.......................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อาเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุน้ สามัญ ....................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ .................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ........................ หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชัน่ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2019 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 22, 2019 at 14.00 p.m., at
the Conference Room, 9th Floor, Room B, Interlink Tower (formerly known as Nation Tower), Debaratana Road,
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be
adjourned.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves.
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(......................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 many proxies for splitting votes.
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 (Attached Document No. 11)
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ
nationality

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่.
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ )
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.)

(3)

1. ชือ่
นางศุภรานันท์ ตันวิรชั
อายุ 52 ปี อยู่บา้ นเลขที่
5/806 หมู่ 10
Name Mrs. Suparanan Tanviruch , Independent Director, Age 52 years, residing at 5/806 Moo 10
ถนน
ตาบล/แขวง บางตลาด
อาเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road
Tambol/Khwaeng Bang Talat Amphur/Khet Pak Kret
จังหวัด นนทบุร ี
หรือ
Province Nonthaburi
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
Age years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้
9 ห้ อง B อาคารอินเตอร์ ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชัน่ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders
2019 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 22, 2019 at 2.00 p.m., the Conference Room, 9th Floor,
Room B, Interlink Tower (formerly known as Nation Tower), Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok
10260 or such 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 หรือ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
in all respects, or
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561
Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018

held on October 30, 2018.
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2561
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2018
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2018
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended

December 31, 2018
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment 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 directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายพนา จันทรวิโรจน์
Name of Director
: Mr. Pana Janviroj
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายสมชาย มีเสน
: Mr. Somchai Meesen
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายวรพจน์ จรรย์โกมล
: Mr. Voraphot Chanyakomol
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ ประจำปี 2562
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2019
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the
year 2019
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

65

วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 8 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
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 ห รื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ 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 กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
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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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 (Attached Document No. 11)
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพำะกรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ ำนัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่.
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of

(2)

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
 1. ชื่อ
Name
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province
หรือ /or
ชื่อ
Name
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province

อายุ
Age

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
Age

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช Mrs. Suparanan Tanviruch
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10. of the
Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2019)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent
Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22
เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 ห้ อง B อำคำรอินเตอร์ ลิงค์ ทำวเวอร์ (อำคำรเนชั่น เดิม) ถนนเทพรั ตน
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on
April 22, 2019 at 2.00 p.m., the Conference Room, 9th Floor, Room B, Interlink Tower (formerly known as Nation Tower),
Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the
meeting may be held.
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

(4)

 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
Total voting right

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to
เสียง
votes

เสียง
votes

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 หรือ
(c) 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 ้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561
Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018

held on October 30, 2018
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes
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วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2561
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2018
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2018
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended

December 31, 2018
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment 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 directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายพนา จันทรวิโรจน์
Name of Director
: Mr. Pana Janviroj
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายสมชาย มีเสน
: Mr. Somchai Meesen
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายวรพจน์ จรรย์โกมล
: Mr. Voraphot Chanyakomol
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ ประจำปี 2562
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2019
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the
year 2019
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes
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วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 8 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการ
ใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมำยเหตุ/Remarks
1. หนัง สือ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เ ฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder appointing the proxy shall appoint only one
proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote
separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy
Form C. provided.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 ห้ อง B อาคารอินเตอร์ ลิงค์ ทาว
เวอร์ (อาคารเนชัน่ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 22, 2019 at 2.00 p.m., the Conference Room, 9th Floor, Room B, Interlink
Tower (formerly known as Nation Tower), Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260, or such
other date, time and place as the meeting may be held.
-----------------------------------------------------------------------

วำระที่

เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
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