
 
 
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทรท์ี่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ (อาคารเนชั่น เดิม)  
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 13.00 น. 
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน   โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนมาในวันประชุม 
3. บริษทัฯ ขอแจ้ง  "งดแจกของช าร่วย ในงานประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562" 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
วันที ่22 มีนำคม 2562 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561  
 2. รำยงำนประจ ำปี 2561 แบบ QR Code 

3. นิยำมกรรมกำรอิสระ 
4. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
6. ประวัติของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
7. รำยละเอียดเก่ียวกับผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
8. ข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4 กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
11. หนังสือมอบฉันทะ 
12. แผนที่แสดงสถำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
13. แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (ที่ต้องน ำมำในวันประชุม) 

 

ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้
เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 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 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ได้
จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภำยใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.nine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบรำยงำนกำรประชุมฯ และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่
เหมำะสม ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใดคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวปรำกฏตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 1 
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  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติ
กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
 
วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561   
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
ส ำหรับปี 2561 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2561 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับปี 2561 ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
รับทรำบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้ผ่ำนการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่  6  ก ำหนดไว้ว่ำ “ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำต
จ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมกำร กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล   
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวได้ เม่ือปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไร
พอสมควรที่จะกระท ำเช่นน้ันได้  และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ครำวต่อไป”  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ)  
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเหมำะสม   

นอกจำกน้ี ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก ำหนดว่ำ 
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร จะกระท ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้
จ่ำยเงนิปันผล  

ความเห็นคณะกรรมการ : ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
ได้ก ำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร จะกระท ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสม
อยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล ซึ่งจำกงบกำรเงินประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
แล้ว ปรำกฏว่ำงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีผลขำดทุนส ำหรับรอบกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จึง
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เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  18 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี      
ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรำ  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน  3  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้น 7 ท่ำน โดยในปี 2562 มีกรรมกำรที่
ออกตำมวำระจ ำนวน  3 รำย ดังน้ี 

1) นำยพนำ จันทรวิโรจน์  กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
2) นำยสมชำย มีเสน  กรรมกำร 
3) นำยวรพจน์ จรรย์โกมล  กรรมกำร 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติ

เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2562 ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึง
คุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรซึ่งประกอบด้วย ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ยวชำญ รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ต ำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและเป็นไปตำมกรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรที่ครบวำระในครำวน้ีกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระในครำวน้ี 3 ท่ำน ดังน้ี 

1) นำยพนำ จันทรวิโรจน์  กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
2) นำยสมชำย มีเสน  กรรมกำร 
3) นำยวรพจน์ จรรย์โกมล  กรรมกำร 
            (รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 6) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ  :  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำร
สรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับกิจกำรเป็นเรื่องส ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง 
ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสม
ประกำรต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 
รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และก าหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 เป็นแบบรำยไตรมำส โดยไม่มี
ค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยมีอัตรำค่ำตอบแทนเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฎดังน้ี 

   
ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท) ปี 2561 (บาท) 

ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 200,000 200,000 

กรรมกำรบริหำร 200,000 200,000 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท          
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษทัฯ ดังน้ี 

1. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5752 เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของ
บริษัทฯ ในปี 2562 เป็นปีท่ี 2 หรือ 

2. นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ 
3. นำยธนิต โอสถำเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5155 
ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีข้ำงต้นปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 

 
ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำนไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหำร/ ผู้ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็น
ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเป็นที่น่ำพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ  

 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท 
เป็นเงิน 2,000,000.- บำท  

 
 ส ำหรับค่ำบริกำรอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกลั่นกรอง
กำรเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี
2562 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562 ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น  
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7)   
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้น
ท่ำนใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมำเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมครั้งน้ี  โปรดกรอกข้อควำมและ 
ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตำมแนบ และน ำมำมอบต่อประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัทฯ ก่อนเริ่มกำรประชุม 

 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
  
  
 
 นำยพนำ จันทรวิโรจน์ 
  ประธำนกรรมกำร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
ของ 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่  

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวันที่ 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 จิรำนภำพันธ์ุ  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. คุณพันธ์วริศ มำตย์เมือง  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. คุณสตีเฟ่น  โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
6. คุณสมชำย  มีเสน  กรรมกำร 
7. คุณคำ หมิง   แจ๊คกี้ แลม  กรรมกำร 

รวมแล้วมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมดที่มำประชุม 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย  
1. คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย ์ บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
1. คุณศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์  บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จ ำกัด 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
1. คุณนวลนภำ ศิริโรจน์จรัส   บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด  
 

คุณพนำ จันทรวิโรจน์ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ท ำหน้ำที่ประธำนฯ ในที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) กล่ำวเปิดกำรประชุม และขอให้ คุณอำชวินท์ สุกสี และคุณศุภวรรณ วรำภรณ์ เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมตำม
วำระกำรประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่ำ จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจ ำนวนทั้งสิ้น 170,049,286 หุ้น       
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมดังน้ี 



7 
 

ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 57,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่จ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมโดยกำรมอบฉันทะ 26 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 120,840,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.06 
ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 120,898,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของหุ้นที่
จ ำหน่ำยแล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 

โดยผู้ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงว่ำ กำรประชุมครั้งน้ี เป็นกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงวันประชุมจำกเดิมวันจันทร์ที่ 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00 น. เป็น วันอังคำรที่ 30 ตุลำคม 2560 เวลำ 14.00น. 
เน่ืองจำกข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมมีจ ำนวนมำกและล้วนมีนัยส ำคัญทั้งสิ้น ท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลส ำหรับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่มีควำมละเอียดถี่ถ้วนและมีกำรอธิบำย
รำยละเอียดอย่ำงชัดเจนได้ทันตำมก ำหนดกำร และเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
และเอกสำรที่เป็นสำระส ำคัญอย่ำงครบถ้วนอย่ำงน้อย 14 วันก่อนกำรประชุม โดยกำรประชุมวิสำมัญครั้งที่ 1/2561 ยังคงมี
วำระกำรประชุมตำมเดิมและวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) 
ตำมเดิม  

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสำรสนเทศที่ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ฉบับ
ลงวันที่ 21 กันยำยน 2561 ซึ่งได้น ำส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้ำน้ีแล้ว และเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำเอกสำร 
บริษัทฯ จึงได้น ำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับปรับปรุง) ให้แก่ท่ำน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในครั้งน้ีจะปรำกฏใน 

 วำระที่  5 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) จ ำนวน 220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บำท เป็น 390,549,286  บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

 วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น และ  

 วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร 

ทั้งน้ี ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้ชี้แจงระเบียบกำรประชุม และวิธีกำรปฏิบัติต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเป็น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ นำย
บัณฑิต จิรำนภำพันธ์ุ  ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
(ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2561 (“หนังสือเชิญประชุม”)  

2. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 
“กำรประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว ดังน้ี  

 ข้อ 40  “กำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม” 
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 ข้อ 42 “ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมกำร” 

 ข้อ 43 “กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่นในข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตำมท่ีกฎหมำยจะก ำหนดไว้” 

 ส ำหรับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันน้ี กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระ ถ้ำ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดคัดค้ำนหรือเห็นเป็นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตำมที่ประธำนฯ เสนอ แต่
ถ้ำวำระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือเพื่อแสดงควำมประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่ำนผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้ำห้องประชุม โดยกำรท ำ
เครื่องหมำยลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตำมวำระพร้อมลงนำมก ำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จำกน้ันเจ้ำหน้ำที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อน ำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งน้ี ให้หมำยรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยกำรมอบฉันทะ โดยประธำนฯ จะประกำศให้ทรำบในแต่ละวำระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
คือหน่ึงหุ้นเท่ำกับหน่ึงเสียง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหน่ึง
ของคะแนนเสียงเห็นด้วย   

3. กำรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ีจะถือว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นเป็นบัตรเสีย 
1) บัตรลงคะแนนที่มีกำรท ำเครื่องหมำยเกินกว่ำหน่ึงช่อง 
2) บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน หรือไม่แสดงเจตนำใดๆ 
3) บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีกำรลงลำยมือชื่อก ำกับ 
 

จำกน้ันประธำนฯ กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  

ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำเลขำนุกำร
บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษำยน 2561 และคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  จึงขอน ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ในหนังสือ
เชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็น
จริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
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ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ 
จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำออกเสียงลงคะแนน ในวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษำยน 2561 

 

ทั้งน้ีวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่       
30 เมษำยน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำเน่ืองจำกบริษัท
ฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) และพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น รำยละเอียด
ปรำกฏตำมวำระที่ 5 และวำระที่ 7 ท ำให้บริษัทฯ 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. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซึ่งก ำหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจำกจ ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยกำรออกหุ้นใหม่
เพิ่มขึ้นเม่ือหุ้นทั้งหมดได้ออกจ ำหน่ำยและได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจ ำหน่ำยไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ ำนวน 89,200,714 บำท จำกทุนจดทะเบียน 259,250,000 บำท ลงเหลือทุนจดทะเบียน 170,049,286 บำท โดยกำร
ยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 89,200,714 หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งหุ้นที่ถูก
ตัดทิ้งในครั้งน้ี เป็นหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1 ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขำยแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำน ครั้งที่ 1  

ทั้งน้ี ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งนำยทะเบียน 
ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วง 
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ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 89,200,714 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 259,250,000 บำท ลง
เหลือทุนจดทะเบียนจ ำนวน 170,049,286 บำท ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอข้ำงต้น 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็น
เพิ่มเติม  ประธำนฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  

 
ทั้งน้ี วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)  ได้แก่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล 23,800 0.01 
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล 38,600 0.02 

 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 2 ข้ำงต้น จึงขอน ำเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อควำม
ดังต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 170,049,286 บำท  (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบล้ำนสี่หม่ืนเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกบำท) 
  แบ่งออกเป็น 170,049,286 หุ้น  (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบล้ำนสี่หม่ืนเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 
  มูลค่ำหุ้นละ 1       บำท  (หน่ึงบำท) 
  โดยแยกออกเป็น    
  หุ้นสำมัญ 170,049,286 หุน้  (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบล้ำนสี่หม่ืนเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ    -        หุ้น  (ไม่มี)” 
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ทั้งน้ี ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งนำย
ทะเบียน ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วง 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำม
รำยละเอียดท่ีเสนอข้ำงต้น 

ประธำนฯเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดง
ควำมเห็นเพิ่มเติม  ประธำนฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำร
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ทั้งน้ีวำระน้ี
ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)  ได้แก่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล 23,800 0.01 
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล 38,600 0.02 

 
 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจงในวำระนี้ โดยผู้ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงว่ำเหตุผลของกำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร และข้อ 
36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น นั้นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับ 

1. กำรเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวเพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) (รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 7) จำกจ ำนวน
หุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด  
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2. ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดให้
มีกำรจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย โดยกำร
ประชุมน้ันต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และ  

3. กำรแก้ไขพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น 

รำยละเอียดของกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 
1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10. เรื่องกำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น ดังน้ี 

จำกเดิม 
"หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหน่ึงต้องมี
จ ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสำมสิบห้ำ (35) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด กำรโอนหุ้นรำย
ใดที่จะท ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนั้นได้ 
ค ำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำมข้อบังคับฉบับน้ี ให้มีควำมหมำยตำมค ำนิยำมค ำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว" 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
"หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหน่ึงต้องมี
จ ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้ำ (49) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด กำรโอนหุ้น รำย
ใดที่จะท ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนั้นได้ 
ค ำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำมข้อบังคับฉบับน้ี ให้มีควำมหมำยตำมค ำนิยำมค ำว่ำ "คนต่ำงด้ำว" ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว" 
 

2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27. เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร ดังน้ี 
จำกเดิม 
"ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน 
เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวันนัดประชุม
เร็วกว่ำน้ันก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น" 
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แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
"ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน 
เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวันนัดประชุม
เร็วกว่ำน้ันก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น 

ในกรณีเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในรำชอำณำจักร โดยกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้อง
อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งน้ี กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท ำ
ผ่ำนระบบกำรควบคุมกำรประชุมท่ีมีกระบวนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศโดย
ให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำรบันทึกดังกล่ำว 
และระบบควบคุมกำรประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)" 

 
3. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

จำกเดิม 
"ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ" 
กำรประชุมสำมัญดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่ำ "ประชุมวิสำมัญ" 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจ ำนวน ผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือ
หุ้น" 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
"ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ" 
กำรประชุมสำมัญดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอ่ืนๆ ให้เรียกว่ำ "ประชุมวิสำมัญ" 
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คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจ ำนวน ผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้น้ันจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือ
ว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
จ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใด
จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับ
น้ี ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุม
ในครั้งน้ันให้แก่บริษัท" 

 
ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ

บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งนำยทะเบียน 
ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วง 
 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น ดังน้ี 
คุณธ ำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นสอบถำมว่ำสำเหตุของกำรแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น ที่

เพิ่มสัดส่วนจำกกำรถือหุ้นของต่ำงด้ำวจำกเดิมร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 49 คืออะไร 
คุณวรพจน์ จรรย์โกมล (“คุณวรพจน์”) กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน ชี้แจงว่ำ เน่ืองจำกกำร

ประชุมวันน้ีจะมีกำรขออนุมัติเรื่องกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจง ซึ่งจะท ำให้มีผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำวมำเป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 45 จึงเป็นกำรแก้ไขข้อบังคับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ลงทุนรำยใหม่ 
 
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม  ประธำนฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก
เสียงลงคะแนนในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น 
ข้อ 27 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร และข้อ 36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ีวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 และจะด ำเนินกำรพิจำรณำวำระที่ 9 ต่อไปแทน 
  
 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น ข้อ 
27 เรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำร และข้อ 36 เรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4  ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 
220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยเป็นผู้ชี้แจงในวำระนี้ โดยที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงต่อท่ีประชุมว่ำเน่ืองจำก
วำระที่ 5 ถึงวำระที่ 8 มีควำมเก่ียวข้องกันจึงขอชี้แจงรำยละเอียดของวำระดังกล่ำวในครำวเดียวกัน แล้วจึงท ำกำรลงมติใน
วำระดังกล่ำวหลังจำกที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดเรียบร้อยแล้ว  

จำกน้ันที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ต่อที่ประชุมว่ำปัจจุบัน บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับกำร
ประกอบธุรกิจ เนื่องจำกในช่วงปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหำขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้กระแสเงินสด ที่
มีปัจจุบันอำจไม่เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจ โดยหำกพิจำรณำถึงผลประกอบกำรและกระแสเงินสดสุทธิในกิ จกรรม
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ 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 นอกจำกน้ี แม้ตลอดระยะที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยำยำมปรับลด
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรำยได้รวมที่ลดลง แต่กำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ไม่สำมำรถปรับลดได้เพียงพอต่อกำร
ลดลงของรำยได้รวมได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้นทุนคงท่ี ที่ไม่สำมำรถปรับลดได้ตำมสัดส่วนของรำยได้ที่ลดลง ดังน้ัน จึงส่งผล
ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 18.35 ล้ำนบำท ในปี 2558 และขำดทุนสุทธิจ ำนวน 212.70 ล้ำนบำท ใน
ปี 2559 ตำมล ำดับ ในขณะที่ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำกลับมำมีก ำไรเพียงเล็กน้อย ประมำณ 7.17 ล้ำนบำท และกลับมำขำดทุนอีก
ครั้งในครึ่งปีแรกของปี 2561 จ ำนวน 83.64 ล้ำนบำท 
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นอกจำกน้ี จำกผลประกอบกำรที่ขำดทุนดังกล่ำว ยังส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ถูกใช้ไปใน
กิจกรรมด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด ำเนินงำนที่
ได้มำ (มีค่ำเป็นบวก) จ ำนวน 6.81 ล้ำนบำท แต่ในปีต่อๆ มำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับประสบปัญหำมีกระแสเงินสดสุทธิ
ในกิจกรรมด ำเนินงำนที่ใช้ไป จ ำนวน 43.75 ล้ำนบำท 61.62 ล้ำนบำท และ 19.20 ล้ำนบำท ในปี 2559  ปี 2560 และครึ่งปี
แรกของปี 2561 ตำมล ำดับ จำกรำยได้รวมที่ลดลง ประกอบกับกระแสเงินสดที่ถูกใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนมำโดยตลอด 
ท ำให้ ณ 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลือเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวเพียง 149.30 ล้ำนบำท จำกกำร
ประมำณกำรต้นทนุรวมที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 6 เดือนหลังของปี 2561 (ก.ค. ถึง ธ.ค. 2561) จะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะมีต้นทุนรวม ประมำณ 35.888 ล้ำนบำท 21.60 ล้ำนบำท และ 58.80 ล้ำนบำท ส ำหรับบริษัทฯ บริษัท เนชั่น โกลบอล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด ("NGE") และ บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ำกัด ("OWM") ตำมล ำดับ หรือต้นทุนรวมทั้งหมด ประมำณ 
116.28 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำว ณ 30 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 149.30 ล้ำน
บำท 

หำกพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวดังกล่ำว น่ำจะพอเพียงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรต้นทุนรวมน้ี เป็นกำรประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ส ำหรับบริษัทฯ และ NGE และอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นส ำหรับ OWM ภำยใต้สภำวะอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและ
พัฒนำธุรกิจ ดังน้ัน หำกมีเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกปัจจัยดังกล่ำว กำรประมำณกำรต้นเลขต้นทุนรวม
ดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วย  จะเห็นได้ว่ำหำกบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจำกกำรเพิ่มทุนครั้งน้ี ด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่ 
อำจใช้ในกำรด ำเนินงำนได้ถึงเพียงปี 2562 เท่ำน้ัน ซึ่งอำจท ำให้กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ดังน้ัน 
กำรเพิ่มทุนครั้งน้ีจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคตได้อีกด้วย 

บริษัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่ำวเพื่อให้สำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถสรุป
รำยละเอียดของกำรใช้เงินทุน ได้ดังน้ี 

1. ส ำหรับธุรกิจที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทฯ ที่ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพ็อคเก็ตบุ๊คส์ จะใช้เงินทุน
หมุนเวียนและเงินลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และระบบซอฟแวร์ จ ำนวนไม่เกิน 148.70 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำจะใช้
เงินลงทุนดังกล่ำวภำยในปี 2562 

2. ธุรกิจที่ด ำเนินงำนภำยใต้ NGE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยหนังสือกำร์ตูนที่ได้รับลิขสิทธ์ิมำจำกส ำนักพิมพ์ชั้นน ำจำกต่ำงประเทศ จะใช้เงินทุนหมุนเวียน จ ำนวนไม่เกิน 30.00 
ล้ำนบำท เพื่อรองรับค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ทั้งน้ี ตำมแผนงำนที่วำงไว้ในส่วนของกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของ 
NGE น้ันจะเริ่มด ำเนินกำรในปี 2562 

3. ธุรกิจที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้แก่  OWM ซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของสื่อออฟไลน์ผ่ำนด ำเนินกำรผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภำยใต้ชื่อ Rabbit Today และในช่องทำง
ออนไลน์ (Online) อำทิ Facebook, Twitter และ Instagram บริษัทได้ด ำเนินกำรแจกตำมสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส (BTS) และ
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รถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) รวมทั้งออฟฟิศและส ำนักงำนอื่น ๆ ในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งที่ผ่ำนมำได้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภำพของผู้อ่ำน เน่ืองจำกผู้ใช้รถไฟฟ้ำในกำรเดินทำงส่วนใหญ่มีก ำลังซื้อที่ค่อนข้ำงสูงและเป็นกลุ่ม
ที่มีควำมสนใจตรงตำมเน้ือหำที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle ซึ่งนอกจำกกำรหำโฆษณำทั่วไปได้แล้วยัง
สำมำรถน ำไปสู่กำรหำโฆษณำที่เก่ียวเน่ืองกับเน้ือหำภำยในเล่มอีกด้วย โดยเงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย เพื่อเป็นเงินลงทุนใน
อุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จ ำนวนไม่เกิน 30.00 ล้ำนบำท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ ำนวนไม่เกิน 100.00 ล้ำน
บำท รวมเปน็เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 130.00 ล้ำนบำท  

บริษัทฯ ได้วิเครำะห์ถึงแนวทำงในกำรระดมทุนต่ำง ๆ อำทิ กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน กำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรหน้ี ซึ่งกำรสรรหำแหล่งเงินทุนด้วยวิธีกำรอื่น เช่น กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และกำรเพิ่มทุนโดยวิธีกำรอื่นอำจ
ท ำให้บริษัทฯ มีภำระดอกเบี้ยจำกกำรก่อหน้ี ยังไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจและพัฒนำธุรกิจ เน่ืองจำกจะเพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยให้เพิ่มสูงขึ้น หรือกำรระดมทุนด้วยวิธีอื่นอำจท ำให้ได้
เงินทุนล่ำช้ำกว่ำ และไม่ได้จ ำนวนเงินทุนครบถ้วนตำมที่ต้องกำรเช่น กำรเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้ รวมถึงควำมจ ำเป็นและระยะเวลำในกำรใช้เงินทุนของบริษัทฯ เน่ืองจำก บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำร
ประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง และกำรลงทุนในธุรกิจ OWM ในอนำคต ที่อำจเสริมสร้ำงรำยได้และก ำไรให้แก่บริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นที่อำจสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ( Private 
Placement) ซึ่งคำดว่ำจะได้เงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน รวมทั้งสิ้น 308,700,000 บำท (หำกผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นจนเต็ม
จ ำนวนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 7) จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถน ำเงินดังกล่ำวไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และระบบซอฟท์แวร์ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท NGE และ 
OWM อย่ำงน้อย จนถึงปี 2563 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 220 ,500,000 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 170,049,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 390 ,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภำพคล่องและรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เงินทุนส ำหรับลงทุนในบริษัทย่อย 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

จำกน้ันที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ว่ำเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 5 ข้ำงต้น จึงขอน ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังน้ี 
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 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 390,549,286 บำท  (สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนห้ำแสนสี่หม่ืนเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกบำท) 
  แบ่งออกเป็น 390,549,286 หุ้น  (สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนห้ำแสนสี่หม่ืนเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 
  มูลค่ำหุ้นละ 1       บำท  (หน่ึงบำท) 
  โดยแยกออกเป็น    
  หุ้นสำมัญ 390,549,286 หุ้น  (สำมร้อยเก้ำสิบล้ำนห้ำแสนสี่หม่ืนเก้ำพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ    -        หุ้น  (ไม่มี)” 
 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งนำยทะเบียน 
ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วง 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) ได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอข้ำงต้น 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น 

จำกน้ันที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 7 ว่ำมติในวำระน้ีจะต้องได้รับกำรรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่ำ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและในกรณีที่วำระที่ 8 เรื่องกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited 
และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ ให้แก่นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำลต่อไป จ ำนวน 25 ,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
35,000,000 บำท และภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวน้ี นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจ ำนวน 
25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 นำง
เตือนใจ ปุรินทรำภิบำลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจ ำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว) 

จำกน้ันชี้แจงต่อไปว่ำสืบเน่ืองจำก วำระที่ 5 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 
220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 170,049,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 390,549,286 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รำยละเอียดของบุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) ที่จะได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งน้ี ได้แก่ 

1. Silom Road Limited จ ำนวน 175,950,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 246,330,000 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นบริษัทที่จ ำกัดควำมรับผิดโดยหุ้น 
(company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนำย Peh Pit Tat สัญชำติมำเลเซีย เป็น
กรรมกำรของบริษัท ซึ่งท ำหน้ำที่ดูแลทำงทะเบียนของบริษัท ในขณะที่ผู้มีอ ำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) 
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คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้งน้ี บริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อยที่มีกำรถือหุ้นร้อยละ 
100 โดยบริษัทใหญ่ในล ำดับบนสุดคือ 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 ในส่วนของประสบกำรณ์น้ัน ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 และถือหุ้น ร้อยละ 100 
ใน Argyle Street Management Limited ("ASM") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับ
ด ำเนินกำรทรัพย์สินให้กองทุนต่ำง ๆ จ ำนวนมำก โดยมีกำรลงทุนในหลำกหลำยธุรกิจและในรูปแบบต่ำง 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 รวมไปถึงประสบกำรณ์และควำมสำมำรถของผู้ถือหุ้นล ำดับบนสุดของ 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 ประสบกำรณ์ของผู้มีอ ำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial 
Owner) ของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li อำทิ Mr. V-
Nee Yeh มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำร รวมถึงร่วมก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ จำก
กำรเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใน Next Media Limited (ปัจจุบันชื่อ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ
หนังสือพิมพ์และนิตยสำรรำยใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลำกว่ำ 9 ปี (2543-2552) อน่ึง Next Digital Limited เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่ำงๆ อำทิ
เช่น ข่ำว กำรเมือง กีฬำ กำรท่องเที่ยว รถยนต์ และกำรศึกษำ เป็นต้น เพื่อให้บริกำรผู้อ่ำนทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศ
ไต้หวัน นอกจำกน้ี ส ำหรับ Mr. Kin Chan ที่มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในหลำยธุรกิจจำกกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่กำร
ลงทุนของ ASM กำรเป็นประธำนกรรมกำรใน TIH Limited ที่ด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็น
กรรมกำรใน OUE Limited ที่ด ำเนินธุรกิจกำรจัดกำรบริหำรทรัพย์สิน และเคยด ำรงต ำแหน่งประธำนบริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำทำงกำรเงินและด ำเนินกำรบริหำรทรัพย์สิน 
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 ที่ให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำทำงกำรเงินและด ำเนินกำรบริหำรทรัพย์สิน โดยมีประสบกำรณ์กำรลงทุน
และกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงินในหลำกหลำยธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนำคม ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยี และอื่น 
ๆ ซึ่งกองทุนต่ำงๆ ที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เข้ำไปเป็นกรรมกำรน้ัน ล้วนแต่เป็น
กองทุนที่ได้เข้ำไปลงทุนในธุรกิจสื่อ โทรคมนำคม และธุรกิจโฆษณำทั้งสิ้น ซึ่งมีลักษณะประกอบธุรกิจสอดคล้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยกำรพิจำรณำเข้ำลงทุนในแต่ละธุรกิจของกองทุนน้ัน กรรมกำรของกองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจในกำรเข้ำ
ลงทุนโดยจะต้องพิจำรณำจำกข้อมูล และรำยละเอียดต่ำง ๆ ซึ่งต้องมีควำมเข้ำใจในธุรกิจ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ มีกำร
ตรวจสอบสถำนะกิจกำร ศึกษำสภำวะอุตสำหกรรม แนวโน้มธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินมูลค่ำกิจกำร และตัดสินใจที่
จะเข้ำลงทุน ว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ ดังน้ัน ด้วยประสบกำรณ์ และควำมส ำเร็จในช่วงที่ผ่ำนมำตำมที่กล่ำวในข้ำงต้น จะ
เห็นได้ว่ำ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่ำน จึงเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจสื่อ
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สิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนำคม รวมไปถึงธุรกิจโฆษณำ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำประสบกำรณ์ผู้มีอ ำนำจควบคุมสูงสุด 
(Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited น้ัน สอดคล้องกับแนวทำงกำรสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่ำ Silom Road Limited เป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐำนะทำงกำรเงินม่ันคง และมีศักยภำพใน
กำรลงทุนได้จริง และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งยังมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนที่หลำกลำยที่อำจ
น ำมำประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ ได้ อน่ึง แม้ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะเป็นกรรมกำรใน
ธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีลงทุนในตรำสำรทุนตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมเชื่อมันว่ำ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin 
Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะสำมำรถใช้ประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเป็นกรรมกำรในธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตรำสำรทุน เน่ืองจำก บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) เพิ่มขึ้นและสำย
สัมพันธ์ที่ดีจำกกำรที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมกำรในธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วน
บุคคลที่ลงทุนในตรำสำรทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยและในหลำยประเทศดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยฐำน
ลูกค้ำหรือได้รับกำรแนะน ำลูกค้ำให้ซื้อโฆษณำกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้ำงเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี 

ส ำหรับแหล่งเงินทุนในกำรเพิ่มทุนของ Silom Road Limited มำจำกเงินทุนที่อยู่ใน ASMH ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้
เห็นหลักฐำนใบรับรองฐำนะทำงกำรเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จำก China Construction Bank ว่ำมีเงินทุน
เพียงพอต่อกำรเพิ่มทุน ซึ่งเงินดังกล่ำวมำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate 
Beneficial Owner) ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน ท ำ
ให้บริษัทฯ มีควำมเชื่อม่ันว่ำ Silom Road Limited มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยก
จำกแหล่งเงินทุนของนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรอย่ำงชัดเจน ทั้งน้ี Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรมีสิทธิ
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวน 2 ท่ำนแทนกรรมกำรเดิมรวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7 
ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เพื่อเข้ำมำร่วมบริหำรงำนของบริษัทฯ 
จึงเป็นกำรเข้ำลงทุนที่ต้องกำรถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยำว ไม่ได้เพื่อเป็นกำรเก็งก ำไรหุ้นในระยะสั้น 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ Silom Road Limited ดังต่อไปน้ี 
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2. นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จ ำนวน 19,550,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 27,370,000 
บำท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จบปริญญำตรีสำขำกำรเงิน จำก
ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำอำวุโสของบริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) ต ำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมตรวจสอบและกรรมกำรอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และ
กรรมกำรอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ปรำณบุรี บีช รีสอร์ท จ ำกัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว ถือเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำที่มีฐำนะทำงกำรเงินม่ันคง และ
มีศักยภำพในกำรลงทุนได้จริง พร้อมทั้งบริษัทฯได้เห็น Credit Information Letter จำกธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ลงวันที่ 
3 กันยำยน พ.ศ. 2561 ที่แสดงให้เห็นว่ำนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรเพิ่มทุน และท ำให้บริษัทฯ มีควำม
เชื่อม่ันว่ำนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจำกแหล่ง
เงินทุนของ Silom Road Limited อย่ำงชัดเจน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ 

ทั้งน้ี Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
บริษัทฯ จ ำนวน 2 ท่ำนแทนกรรมกำรเดิม รวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เพื่อเข้ำมำร่วมบริหำรงำนของบริษัทฯ จึงเป็นกำรเข้ำลงทุนที่ต้องกำรถือหุ้น
บริษัทฯ ในระยะยำว ไม่ได้เพื่อเป็นกำรเก็งก ำไรหุ้นในระยะสั้น และ 

 
3. นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จ ำนวน 25,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 35,000,000 

บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวน้ี นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจ ำนวน 25,023,800 หุ้น 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำลถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในจ ำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว) นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบ ำล เป็นนัก
ลงทุนที่มีควำมสนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีศักยภำพและสำมำรถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร 
และผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตำมูนไลท์ จ ำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 30.91 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว ที่ประกอบธุรกิจ
โรงแรมในภำคใต้ซึ่งมีรำยได้ประมำณปีละ 10 ล้ำนบำท โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลันตำมูนไลท์ จ ำกัดมีสินทรัพย์รวม
ประมำณ 44 ล้ำนบำท และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรกิจกำรโรงแรมรวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ซึ่ง
เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำที่มีฐำนะทำงกำรเงินม่ันคง และมีศักยภำพในกำรลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน 
และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเพียงพอของเงินทุน 
โดยเป็นหลักฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ลงวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2561 ท ำให้
บริษัทฯ มีควำมเชื่อม่ันว่ำนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของตน 
ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ 

ทั้งน้ี นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
ทั้งน้ี รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลใน

วงจ ำกัด (Private Placement) อยู่ที่ 1.4000 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของรำคำตลำด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
รำคำตลำด )  

โดย "รำคำตลำด" หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 
วันท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอ
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ขำยหุ้นที่ออกใหม่ โดยรำคำที่น ำมำถัวเฉลี่ยดังกล่ำวต้องใช้รำคำเฉลี่ยของกำรซื้อขำยหุ้นน้ันในแต่ละวัน ซึ่งรำคำถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกัน คือระหว่ำงวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ถึง 16 สิงหำคม 2561 ซึ่งจะ
เท่ำกับ 1.5526 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ของตลำดหลักทรัพย์ฯ) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่องกำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด 

วัน เวลำ จองซื้อ และช ำระเงินค่ำหุ้นข้ำงต้นมีก ำหนดกำรขำยภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ภำยใต้เง่ือนไขกำร
ขออนุญำต ดังต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำว
ในขณะใดขณะหน่ึงให้มีจ ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด 

(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom 
Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล  

(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำย
วิโรจน์ ตั้งเจตนำพร  

(ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัดจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร 
และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล 

(จ) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 220,500,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 
บำท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อไป 

ผลกระทบจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ำกัด ( Private Placement) ในครั้งน้ี เป็นดังน้ี 
1. กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55 
2. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46 
3. กำรลดลงของก ำไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution) ไม่สำมำรถค ำนวณ

ได้ เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ 4 ไตรมำสล่ำสุด มีผลขำดทุน เท่ำกับ 75.98 ล้ำนบำท  

อน่ึง Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
ผู้ลงทุนทั้งสำมรำย ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ 
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และจำกกำรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสำมรำยไม่ได้มีแผนกำรประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขัน
กันกับบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นก่อนและหลังกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

การถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนการจัดสรรหุ้น 

*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
ค านวณจากทุนช าระแล้ว) 

หลังการจัดสรรหุ้น 

*(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีการ
จองซื้อหุ้นของบุคคลในวงจ ากัด 

ค านวณจากทุนช าระแล้ว) 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) 

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 

7. น.ส.นีรนุช นรนำถตระกูล 900,000 0.53 900,000 0.23 

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
พฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกัน ตำมข้อ 2 (1) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง 
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ก ำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกับบุคคลอ่ืน 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
เก่ียวข้อง (ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ) และกรรมกำรของ Silom Road Limited, ASMH, Go 
Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ทั้งน้ี รวมถึง
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของ
ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ ก็จะมีสถำนะเป็นบุคคลท่ีโยงของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ เช่นเดียวกัน 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรก่อนและหลังกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 
เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

ล าดับ
ที่ 

ก่อนการจัดสรรหุ้น 

*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 
หลังการจัดสรรหุ้น 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยพนำ จันทรวิโรจน์ ประธ ำนกร รมก ำ ร 
บ ริ ษั ท / ป ร ะ ธ ำ น
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มี
สทิธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำร
บริษัทฯ จ ำนวน 2 ท่ำนแทนกรรมกำรแทนกรรมกำรเดิม 
รวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำน 

2. นำยวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมกำร 

3. นำยสมชำย มีเสน กรรมกำร 

4. นำย คำ หมิง แจ๊คก้ี แลม กรรมกำร 

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

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

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

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

7. นำยบัณฑิต จิรำนภำพันธ์ุ ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ /
กรรมกำรตรวจสอบ 

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

หำก Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จองซื้อหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom 
Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จ ำนวน 175,950,000 หุ้น และจ ำนวน 19,550,000 หุ้น ตำมล ำดับ รวมกันเป็น
จ ำนวน 195,500,000 หุ้น จะท ำให้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เข้ำถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ตำมล ำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียน
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ช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร มีกำรเข้ำจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เพียงบำงส่วน จนท ำให้กำรถือครองหุ้นในบริษัทฯ ร่วมกันของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร รวมกัน
เป็นจ ำนวนอย่ำงน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน จะ
ส่งผลให้ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ำมผ่ำน
จุดที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจำกน้ี ในกำรร่วมกันซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร 
ซึ่งรู้จักกันเน่ืองจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร 
ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ หลำยธุรกิจร่วมกันมำนำน อำทิ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่
มีอยู่ไปในทำงเดียวกันและตกลงที่จะบริหำรกิจกำรร่วมกัน อันถือเป็นกำรกระท ำกำรอันมีลักษณะควำมสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกัน ตำมข้อ 2 (1) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง 
ก ำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกับบุคคลอ่ืน และกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 246 
และมำตรำ 247 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ในกำรน้ี Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพรจะต้องมีหน้ำที่ในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำรยื่นค ำเสนอซื้อตำมแบบ 247-4 และกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมประกำศ ทจ. 12/2554 ต่อไป และนอกจำกน้ี ภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร น้ัน Silom Road Limited และ
นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จะมีสถำนะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยง
กันฯ ท ำให้ 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 รวมถึงญำติสนิทและผู้ที่เก่ียวข้อง (ตำมที่
ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ) และกรรมกำรของ Silom Road Limited, ASMH, Go Excel Investments 
Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited  มีลักษณะกลำยเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ต่อไปภำยหลังจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ในครั้งน้ีเสร็จสิ้น ทั้งน้ี รวมถึงบุคคลและ/หรือ
นิติบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ตำมท่ีปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่
เก่ียวโยงกันฯ ก็จะมีสถำนะเป็นบุคคลท่ีโยงของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ เช่นเดียวกัน 

ทั้งน้ี 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 ก่ี 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 ไม่ได้ประสงค์ที่จะกระท ำกำรอันมีลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกัน
ตำมประกำศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร แต่อย่ำงใด 

อน่ึงในกำรเข้ำท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร 
น้ันจะอยู่ภำยใต้เง่ือนไขดังน้ี 

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับกำรอนุมัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 
(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องกำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดย



26 
 

คนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหน่ึงให้มีจ ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด 

(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
ได้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล  

(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้ำท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited 
และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร   

(ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมท่ีก ำหนดในประกำศ 
ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล 

2) Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรจะเข้ำจองซื้อและช ำระรำคำหุ้นสำมัญที่ได้รับกำร
จัดสรรสำมัญของบริษัทฯ ก็ต่อเม่ือ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร พึงพอใจกับผล
กำรตรวจสอบสถำนะ (due diligence) ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ปรำกฏว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญกับสถำนะ กำรด ำเนินกำร ธุรกิจและ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่
แตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่ได้รับในกำรตรวจสอบสถำนะ (due diligence) ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรเข้ำตรวจสอบสถำนะกิจกำรบริษัทฯ โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2561  

3) Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จะต้องจองซื้อและช ำระรำคำหุ้นสำมัญที่ได้รับกำร
จัดสรรสำมัญเพิ่มทุนจนเต็มจ ำนวน กล่ำวคือ จ ำนวน 175,950,000 หุ้น และจ ำนวน 19,550,000 หุ้น 
ตำมล ำดับ รวมกันเป็นจ ำนวน 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ตำมล ำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน ซึ่งท ำให้กำรถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) 
ตำมที่ก ำหนดในประกำศ ทจ.12/2554 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ 
ตั้งเจตนำพร จองซื้อและช ำระรำคำหุ้นสำมัญไม่ครบเต็มจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร Silom Road 
Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรจะยังคงมีหน้ำที่ในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ โดยกำรยื่นค ำเสนอซื้อตำมแบบ 247-4 และกำรด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมประกำศ ทจ. 
12/2554 ก็ต่อเม่ือ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ถือครองหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน
เป็นจ ำนวนอย่ำงน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน 
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ทั้งน้ี ขอเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีอ ำนำจในกำร
พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น 

(1) กำรก ำหนดข้อก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว 
เช่น กำรเสนอขำยเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครำว ๆ ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรช ำระค่ำหุ้น และเง่ือนไข
และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว  

(2) กำรเข้ำเจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด ำเนินกำร   
ต่ำง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และ 

(3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผันต่ำง ๆ และหลักฐำนที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและ
หลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และกำรน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดอัน
จ ำเปน็และสมควรเก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง)ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ กำรระดมทุนโดยกำรเสนอขำย
หุ้นที่ออกใหม่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) เป็นวิธีกำรระดมทุนที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ 
และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถระดมทุนได้ในระยะเวลำอันสั้นและได้จ ำนวนเงินทุนตำมที่ต้องกำร 
อีกทั้ง Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภำพและควำม
พร้อมในด้ำนเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสำมำรถตอบสนองต่อแผนกำร
ระดมทุนของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล ให้
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมำกกว่ำผลกระทบต่อกำรลดลงของรำคำหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เน่ืองจำก Silom Road 
Limited และผู้มีอ ำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) เป็นผู้ลงทุนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์และโฆษณำ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่กล่ำวในข้ำงต้น และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ที่เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในหลำกหลำยธุรกิจในหลำกหลำยบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
วำงแผนนโยบำยให้เหมำะสม รวมทั้งกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอ
ส ำหรับกำรลงทุนในธุรกิจส ำนักพิมพ์โดยผลิตและจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลใน
กำรให้บริกำรเนื้อหำต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอ่ืน ๆ ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงผลก ำไรให้แก่บริษัทฯ 
ได้ในอนำคตได้อีกด้วย ส ำหรับนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล เป็นนักลงทุนที่มีฐำนะทำงกำรเงินม่ันคง และมีศักยภำพในกำร
ลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยำวสำมำรถตอบสนองต่อ
แผนกำรระดมทุนของบริษัทฯ ได้ 

ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำว ณ 30 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 149.30 ล้ำน
บำท ซึ่งหำกพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวดังกล่ำว น่ำจะพอเพียงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรต้นทุนรวมน้ี เป็นกำรประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำก
ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ส ำหรับบริษัทฯ และ NGE และอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและคำดว่ำจะ
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เกิดขึ้นส ำหรับ OWM ภำยใต้สภำวะอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและ
พัฒนำธุรกิจ ดังน้ัน หำกมีเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกปัจจัยดังกล่ำว กำรประมำณกำรต้นเลขต้นทุนรวม
ดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปด้วย จึงจะเห็นได้ว่ำเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อำจพอเพียงต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจได้แค่ปี 2562 เท่ำน้ัน 

จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องหำเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับค่ำใช้จ่ำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคต เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว จะ
ถูกใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและพัฒนำธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคต นอกจำกน้ี 
บริษัทฯ เห็นว่ำ กำรหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว จ ำเป็นต้องมีกำรระดมทุนล่วงหน้ำก่อนที่เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีอยู่จะถูกใช้หมดไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรประกอบ
ธุรกิจ และอำจส่งผลต่อรำคำหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้กำรระดมทุนไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มทุน หรือกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินเป็นไปได้ยำก ด้วยผลประกอบกำรในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีผลประกอบกำรที่ขำดทุน และกระแส
เงินสดสุทธิในกิจกรรมด ำเนินงำนที่ติดลบมำอย่ำงต่อเน่ือง จะเป็นกำรยำกที่สถำบันกำรเงินจะอนุมัติวงเงินกำรให้กู้ยืมใน
ระยะเวลำอันสั้น และถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้ำงต่ ำ หรือเท่ำกับ 0.43 เท่ ำ ตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 แต่สถำบันกำรเงินส่วนใหญ่จะพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีของบริษัทฯ ควบคู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีภำระหน้ีสินเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน แต่หำก
อ้ำงอิงเงื่อนไขอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของ NMG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมำณ 1.1 -
1.2 เท่ำ ทั้งน้ี ด้วยผลประกอบกำรของบริษัทฯ ซึ่งมี EBITDA ส ำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2561 มีมูลค่ำติดลบเท่ำกับ 65.85 ล้ำนบำท จึงท ำให้ DSCR ที่ได้น้ันมีมูลค่ำติดลบ ซึ่งไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข/
ข้อก ำหนดของสถำบันกำรเงิน จึงเป็นข้อจ ำกัดในกำรสรรหำแหล่งเงินทุนด้วยกำรกู้ยืมเงิน รวมถึงกำรที่บริษัทฯ ต้องแบก
รับภำระดอกเบี้ยจำกก็จะเป็นผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จำกกำรพิจำรณำเหตุผลท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ จึงเห็นว่ำกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถระดมทุน
ได้ตำมจ ำนวนที่ต้องกำร นอกจำกน้ี เม่ือเทียบกับกำรเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ง
วิธีกำรดังกลำ่วมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษัทฯ จะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้นเดิมมำกน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอำจจะ
ไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ NMG มีผลประกอบกำรขำดทุนและ
อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจด้วยเช่นกัน หรือหำกใช้วิธีกำรเพิ่มทุนด้วยวิธีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
ประชำชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลำในกำรเตรียมกำรค่อนข้ำงนำน และต้องได้รับกำรอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมก ำหนดเวลำได้แน่นอน รวมทั้ง ด้วยผลประกอบกำรที่ขำดทุนมำโดย
ตลอดของบริษัทฯ ก็ไม่สำมำรถดึงดูดให้ประชำชนท่ัวไปเข้ำมำซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ในจ ำนวนที่ต้องกำรได้อีกด้วย 

ดังน้ัน กำรระดมทุนด้วย 2 วิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จึงไม่น่ำจะเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบัน และอำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีเงนิทุนเพียงพอและเสียโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรหำแหล่งเงินทุนด้วยวิธีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) น่ำจะ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ มำกที่สุด ซึ่งกำรเพิ่มทุนในครั้งน้ี บริษัทฯ ได้รับควำมสนใจจำกกลุ่มนักลงทุน (Silom 
Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภำพ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำร
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ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสำมำรถให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในรูปเงินทุน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนที่วำงไว้ได้ ทั้งน้ี กลุ่มนักลงทุน
ดังกล่ำวยังได้แสดงควำมจ ำนงค์ที่จะเข้ำมำลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วนกำรลงทุนที่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ
ก ำหนดนโยบำยได้ กล่ำวคือ กำรเข้ำถือหุ้นในสัดส่วนกำรลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ซึ่ง
จำกกำรลงทุนในสัดส่วนที่สูงดังกล่ำว น่ำจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ำนักลงทุนกลุ่มน้ีมีเจตนำในกำรลงทุนในระยะยำว และกำรเข้ำ
ถือหุ้นในสัดส่วนที่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย จึงเปรียบเสมือนกำรยืนยันว่ำนักลงทุนกลุ่มน้ีมีควำมสนใจใน
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเห็นแนวโน้มที่ดีของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงแท้จริง 

อน่ึง ผลกระทบจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ำกัด ( Private Placement) ในครั้งน้ี 
ประกอบด้วยกำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55 กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ที่
ร้อยละ 56.46 และกำรลดลงของก ำไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution) ไม่สำมำรถค ำนวณได้ 
เน่ืองจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ 4 ไตรมำสล่ำสุด มีผลขำดทุน เท่ำกับ 75.98 ล้ำนบำท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร 
และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล ทั้งเรื่อง 1. กำรด ำเนินกำรธุรกิจไม่หยุดชะงักด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่อำจใช้ในกำร
ด ำเนินงำนได้ถึงเพียงปี 2562 เท่ำน้ัน 2. ได้รับเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในกำรพัฒนำเว็บไซด์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ และ 3. ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และศักยภำพในกำรลงทุนได้ของผู้
ลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดน้ีจะให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมำกกว่ำผลกระทบต่อกำร
ลดลงของรำคำหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

เม่ือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง)ได้พิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด  (Private 
Placement) ในครั้งน้ีอย่ำงรอบคอบแล้วรวมทั้งได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้งสำม
แล้ว จึงมีควำมเห็นว่ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่รำคำ 1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของรำคำตลำดให้แก่ 
Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล น้ัน มีเง่ือนไขกำรจัดสรรและรำคำเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่ำงแท้จริง 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road 
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

จำกน้ันที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงว่ำมติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่วำระที่ 8 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำ
พร ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road 
Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นำง
เตือนใจ ปุรินทรำภิบำลต่อไป จ ำนวน 25,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ 1.4000 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 35,000,000 บำท  และ
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ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวน้ี นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจ ำนวน 25,023,800 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจ ำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว) 

จำกน้ันชี้แจงต่อไปว่ำสืบเน่ืองจำก วำระที่ 7 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น
ให้แก่ Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล น้ัน 

ภำยหลังกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited 
และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร น้ัน Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร จะมีสถำนะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ โดยถือหุ้น
เป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ตำมล ำดับ คิดรวมกันเป็นร้อยละ 50.06 ของทุน
จดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ จ ำนวน 
2 ท่ำน แทนกรรมกำรเดิม รวมกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 

ในกำรร่วมกันซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ซึ่งรู้จักกัน
เน่ืองจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ได้เข้ำ
ลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ หลำยธุรกิจร่วมกันมำนำน อำทิ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไป
ในทำงเดียวกันและตกลงที่จะบริหำรกิจกำรร่วมกัน อันถือเป็นกำรกระท ำกำรอันมีลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำ
ลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกัน ตำมข้อ 2 (1) ของประกำศ ทจ. 7/2552 ซึ่งส่งผลให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ 
Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรในครั้งน้ี เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยง
กันฯ โดยขนำดรำยกำรน้ีมีมูลค่ำรำยกำรสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ 
โดยค ำนวณขนำดรำยกำรจำกมูลค่ำรำยกำรซึ่งเท่ำกับ 273.70 ล้ำนบำท หำรด้วยสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) 
เท่ำกับ 115.95 ล้ำนบำท อ้ำงอิงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมสอบทำนระหว่ำงกำลส ำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 
2561 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไม่ได้เข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เก่ียวโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิทของ
บุคคลดังกล่ำวในช่วงระหว่ำง 6 เดือนก่อนวันที่มีกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรน้ี ดังน้ัน รำยกำรน้ีจึงมีขนำดมำกกว่ำร้อยละ 3 ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยค ำนวณจำกงบกำรเงิน รวมสอบทำนระหว่ำงกำลส ำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ของบริษัทฯ 

อน่ึง ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งน้ี Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร รวมทั้งบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีควำมเก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ("NMG") ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ แต่อย่ำงใด 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561) แต่เพรำะกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ในครั้งน้ีจึงท ำให้ 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
เก่ียวข้อง (ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ) และกรรมกำรของ Silom Road Limited, ASMH, Go 
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Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited  มีลักษณะกลำยเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ตำม
ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ ต่อไปภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้ง
เจตนำพร ในครั้งน้ีเสร็จสิ้น ทั้งน้ี รวมถึงบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ 
ตั้งเจตนำพร ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ ก็จะมีสถำนะเป็นบุคคลที่ โยงของบริษัทฯ ตำม
ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น  

ในกำรนี้ นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล และญำติสนิทและผู้ที่เก่ียวข้อง (ตำมที่ปรำกฏในนิยำมของประกำศรำยกำรที่
เก่ียวโยงกันฯ) ของนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล (คือนำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล คู่สมรส ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จ ำนวน 38,600 
หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจัดสรรหุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหน่ึงซึ่ง
มิได้มีควำมเก่ียวข้องกับ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร นอกจำกน้ี นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำลก็ไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและไม่มีควำมเก่ียวโยงกับบริษัทฯ หรือ NMG ดังน้ัน กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่นำงเตือนใจ ปุ
รินทรำภิบำล จึงไม่ใช่กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ แต่อย่ำงใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31  
สิงหำคม 2561) 

กำรด ำเนินกำรภำยใต้ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ 
บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่

ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรรวมถึงจัดให้มีกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง)ได้พิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่รำคำ 
1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของรำคำตลำด ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ในครั้งน้ี
อย่ำงรอบคอบแล้ว โดยมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันมี เง่ือนไขและรำคำที่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นไม่ต่ำงจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งบริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระเพื่อจัดท ำควำมเห็นในกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรที่งดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road 
Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอข้ำงต้น 

 
จำกน้ัน ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวำระที่ 5-8โดยมีผู้ถือหุ้น

ซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
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คุณเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโครงกำรรักษำสิทธ์ิผู้ถือหุ้น สอบถำมดังน้ี 
1. Silom Road Limited เป็นบริษัทเพิ่งจดทะเบียนเพื่อมำเพื่อกำรลงทุนในบริษัทฯ ใช่หรือไม่ 
2. Silom Road Limited จะส่งใครเข้ำมำเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
3. ผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่งได้ซื้อหุ้นในรำคำที่ต่ ำ จะติดระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุ้น (Silent period) หรือไม่ 

และนำนเท่ำไร 
4. กำรที่โครงกำรน้ีไม่ต้องท ำกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) น้ัน ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วหรือไม่ 
คุณวรพจน์ ชี้แจงดังน้ี 

ค ำถำมที่ 1 Silom Road Limited เป็นนิติบุคคลท่ีไปลงทุนของในบริษัทแต่ละบริษัท 
ซึ่งเป็นนโยบำยของนักลงทุน โดยในกำรพิจำรณำบริษัทฯ จะพิจำรณำที่ 
Ultimate Shareholder ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงในกำรบริหำรของนักลงทุน
ว่ำมีควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรลงทุนหรือไม่   

ค ำถำมที่ 2 เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรของ Silom Road Limited น้ัน ยังไม่มีกำรตก
ลงกัน ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำจะมีกำรหำรือกับทำง Silom Road Limited ใน
เรื่องน้ีภำยหลังกำรเพิ่มทุน (กำรช ำระเงินค่ำหุ้น) 

คุณนวลนภำ ศิริโรจน์จรัส ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ชี้แจงดังน้ี 
ค ำถำมที่ 3 ส ำหรับควำมสมเหตุสมผลของรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน ทำงที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของบริษัทฯ โดยเลือกใช้วิธี
ปรับปรุงมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีซึ่งเป็นวิธีที่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งน้ี โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 1.12 บำทต่อหุ้น ซึ่งมี
มูลค่ำต่ ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนที่เท่ำกับ 1.40 บำทต่อหุ้น จึงเห็น
ว่ำรำคำที่เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนเป็นรำคำที่มีส่วนเพิ่ม (Premium) ดังน้ัน 
รำคำในกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งน้ี จึงมีควำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล นอกจำกน้ี ในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำภำยหลังที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด พบว่ำรำคำปิดของหุ้นบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่
ประมำณ 1.8 ถึง 2 บำทกว่ำ ซึ่งช่วงดังกล่ำว พบว่ำมีปริมำณกำรซื้อขำย
หุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ำกำรซื้อขำยในช่วงก่อนหน้ำเป็นอย่ำงมำก โดยมี
ปริมำณซื้อขำยเป็นหลักล้ำนถึงหลักสิบล้ำนหุ้น ในขณะที่ช่วงเดือนก่อน
หน้ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีปริมำณซื้อขำยเพียงประมำณ
หลักแสนหุ้นเท่ำน้ัน โดยช่วงรำคำหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักย้อนหลัง
ประมำณ 7-360 วันท ำกำรจำกเดือนก่อนหน้ำที่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะมีมติอนุมัติเพิ่มทุนในครั้งน้ี จะอยู่ที่ประมำณ 1.43 -1.58 บำท
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ต่อหุ้น ประกอบกับกำรซื้อขำยหุ้นบริษัทฯ ในสภำวะปกติมีสภำพคล่อง
ที่ค่อนข้ำงต่ ำ โดยพิจำรณำได้จำกอัตรำกำรหมุนเวียนปริมำณซื้อขำยหุ้น
ของบริษัทฯ ในช่วงที่มีปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นปกติเทียบกับอัตรำกำร
หมุนเวียนปริมำณซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวอำจเป็นปัจจัยที่ท ำให้รำคำหุ้นมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ตำม
ปริมำณควำมต้องกำรซื้อขำยของผู้ท่ีสนใจซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯได้ 
ส ำหรับเรื่องกำรติดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) จะเป็นไปตำม
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่ม
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของ
เรื่องกำรก ำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ส ำหรับกำรเสนอ
ขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพต่อบุคคลในวงจ ำกัด ฉบับลงวันที่ 29 
เมษำยน 2558 โดยกรณีที่รำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนที่เท่ำกับ 1.40 บำท
ต่อหุ้น ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำซื้อขำยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้น
บริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท ำกำรก่อนวันแรกที่
ท ำกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน นักลงทุนที่ได้รับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน
น้ัน จะถูกด ำเนินกำรห้ำมขำยหุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคล
ในวงจ ำกัดในครั้งน้ี ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น
ดังกล่ำวเริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ และเม่ือครบก ำหนด
ระยะเวลำ 6 เดือน นักลงทุนที่ได้รับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนสำมำรถ
ทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย 

ค ำถำมที่ 4 ส่วนเรื่องกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) น้ัน ถ้ำทำงนัก
ลงทุน Silom Road Limited  และคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เข้ำจองซื้อหุ้น
สำมัญเต็มจ ำนวน หรือมีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 50.06 
ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่มี
กำรจองซื้อหุ้นเพียงบำงส่วน โดยถือหุ้นรวมกันอย่ำงน้อย ประมำณ 65 
ล้ำนหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
และช ำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุน ซึ่งเป็นกำรถือครองหุ้นจนถึงหรือ
ข้ำมผ่ำนจุดท่ีต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมประกำศ
ที่เก่ียวข้อง นักลงทุนทั้ง 2 รำยจะมีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำรยื่นค ำเสนอซื้อตำมแบบ 247-4  ตำม
ประกำศที่เก่ียวข้อง ซึ่งในแบบดังกล่ำวจะระบุรำยละเอียดรำคำและ
เงื่อนไขกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบต่อไป 
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คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึกษำกฎหมำยชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของค ำถำมที่ 3 ในส่วนของกฎเกณฑ์กำรติด
ระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ว่ำกรณีหำกรำคำเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำซื้อขำยถัวเฉลี่ยน้ ำหนัก
ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท ำกำรก่อนวันแรกที่ท ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ 
Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล บริษัทฯ จะด ำเนินกำรห้ำม Silom Road 
Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรและนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล น ำหุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจ ำกัด
ดังกล่ำวท้ังหมดออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่ำวเริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Silent 
Period) โดยภำยหลังจำกวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่ำวท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบก ำหนดระยะเวลำ  6 เดือน 
Silom Road Limited นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร และนำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล สำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ใน
จ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2558 
ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องกำรก ำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์
แปลงสภำพต่อบุคคลในวงจ ำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2558 

โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำตลำด หมำยถึงรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 -15 วันท ำกำรติดต่อกัน
ก่อนวันแรกที่เสนอขำยหุ้น    

คุณสมชำย มีเสน (“คุณสมชาย”) กรรมกำร ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของค ำถำมที่ 3 ว่ำกำรติดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น 
(Silent Period) ของผู้ถือหุ้นใหม่จะเป็นไปตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่ำว โดยไม่มีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องได้รับควำมยินยอมเพิ่มเติมจำกผู้ถือหุ้นรำยใหม่น้ันอีก 

 
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม  ประธำนฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก
เสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ดังน้ี 
 วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ ำนวน 
220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บำท เป็น 390,549,286  บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
220,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ทั้งน้ีวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระน้ี ณ วันที่ 31 
สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)  ได้แก่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
นำงเตือนใจ ปรุินทรำภิบำล 23,800 0.01 
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล 38,600 0.02 

  
 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 
จ ำนวน 220,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บำท เป็น 390,549,286  บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
จำกน้ันเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ทั้งน้ีวำระน้ีต้องผ่ำนมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระน้ี ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)  ได้แก่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหุ้น 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 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
จำกน้ันเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุนเพื่อกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น ทั้งน้ีวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวำระน้ี ณ วันที่ 31 
สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)  ได้แก่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
นำงเตือนใจ ปุรินทรำภิบำล 23,800 0.01 
นำยป.ปัญจะ ปุรินทรำภิบำล 38,600 0.02 
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ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบก ำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
และเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียว

โยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ทั้งน้ีวำระน้ี
ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับกำรประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำรซึ่งจะก ำหนดคุณสมบัติตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรรับงำน 
และเพื่อเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ รำยละเอียดวัตถุประสงค์อีกจ ำนวน 9 ข้อ มีข้อควำมดังน้ี   

 

ข้อ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

26 ประกอบกิจกำรรับเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรม Event สื่อ
สิ่งพิมพ์ TV วิทยุ online กำรจัดประชุมและสัมมนำ ผลิตสำรคดี/สกู๊ปข่ำว 

 



37 
 

ข้อ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

27 ประกอบกิจกำร กำรรับจ้ำง วำงแผน กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ให้กับสินค้ำ ร้ำนค้ำ บุคคล 
องค์กรหน่วยงำนรำชกำร ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงกำรน ำบุคคลที่มีชื่อเสีย งในสังคม เช่น  นักร้อง  
นักแสดง  มำร่วมงำนเพื่อประชำสัมพันธ์ 

28 

 

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

29 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของ ซื้อมำขำยไป สินค้ำอุปโภค บริโภค ของช ำร่วย 

30 ประกอบกิจกำรออกแบบจัดท ำผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
อินเตอร์เน็ต แบบบูธสินค้ำ ร้ำนค้ำ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่เก่ียวข้องทุกประเภทในรูปแบบต่ำง ๆ 
ออกแบบและท ำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ให้เช่ำอุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรถ่ำยท ำละครและ
ภำพยนต์ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ รับบันทึกเทปและถ่ำยวีดีโอนอกสถำนที่ ผลิตโฆษณำทำงโทรทัศน์
และวิทยุ ผลิตวีดีทัศน์ ให้เช่ำห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง ให้เช่ำอุปกรณ์และตัดต่อ 
ออกแบบ จัดท ำ ผลิตและจ ำหน่ำยซีดี ภำพยนต์ รำยกำรโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร 

31 ประกอบกิจกำรออกแบบผลิต สื่อมัลติมีเดีย พรีเซนเทชั่น (Presentation) สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
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 

 
ส ำหรับกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังน้ี  
จำกเดิม:  

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ ำนวน 25 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”  
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:  

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ ำนวน 34 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”   
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ทั้งน้ี ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งนำยทะเบียน ตลอดจนมีอ ำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วง 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำ
อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอข้ำงต้น 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น ดังน้ี 

คุณธ ำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำจำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลำยข้อ บริษัทฯ จะมี
แผนกำรเติบโตส ำหรับปี 2561 อย่ำงไร  

คุณพนำ จันทรวิโรจน์ (“คุณพนา”) ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ชี้แจงแผนกำรเติบโตของ
บริษัทฯ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ำกัด ซึ่งท ำธุรกิจ Free Sheet เพื่อแจกตำมสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอสและเผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ และให้บริกำรด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ (Creative Service) ให้กับลูกค้ำต่ำงๆ ทั้งบนสื่อออนไลน์
และออฟไลน์  

2. บริษัทฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรพำณิชย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยเริ่มจำกหนังสือที่มีอยู่คือ
เนชั่นบุ๊คส์ (Nation Book) ซึ่งมีแนวโน้มยอดขำยที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มกำรตลำดที่ดีขึ้น เช่นมีกำรท ำกำรตลำดกับร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ เช่น SE-ED B2S และกับโรงเรียนต่ำงๆ ในต่ำงจังหวัด  

3. ส ำหรับผู้ลงทุนรำยใหม่ ซึ่งก ำลังอยู่ในระยะกำรเจรจำหำรือกัน เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนสื่อสำรมวลชน
จำกต่ำงประเทศ  โดยมีควำมรู้ด้ำนกำรพำณิชย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และมีเครือข่ำยทำงธุรกิจ ซึ่งทำงบริษัทฯ มี
ควำมเห็นว่ำนักลงทุนดังกล่ำวสำมำรถส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภำพมำกขึ้น ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทุน และเครือข่ำยทำงธุรกิจ  

คุณวรพจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ ในช่วงระยะเวลำ 2-3 ปีน้ี ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ก ำลังอยู่ในช่วงขำลง ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
ปรับแผนธุรกิจโดยเน้นไปท่ีสื่อออนไลน์หรือดิจิตอล โดยบริษัทฯ จะยังคงท ำในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ และหลังจำกกำรเพิ่ม
ทุน บริษัทฯ จะน ำเงินทุนไปปรับปรุงเทคโนโลยีและซอฟแวร์ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมระบบกำรพำณิชย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ทั้งน้ี เพื่อลดกำรขำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำสมัยใหม่ (Modern trade) เน่ืองจำกกำรขำยสินค้ำดังกล่ำวบริษัทฯ จะถูก
แบ่งรำยได้ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 40 ถึง 45 อีกทั้งบริษัทฯ ยังก ำลังขยำยไปด ำเนินธุรกิจประเภทใหม่ผ่ำนบริษัท วันเวิลด์ 
มีเดีย จ ำกัด โดยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับ Free Sheet โดยมีผลิตภัณฑ์คือ Rabbit Today ซึ่งแจกจ่ำยให้กับกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้
รถไฟฟ้ำ รถไฟฟ้ำใต้ดิน และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์เช่น Facebook เว็บไซด์บริษัท และ Instagram เพื่อให้เกิดกำรโฆษณำ 
โดยกำรปรับตัวครั้งน้ี เพื่อเตรีนมควำมพร้อมส ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ คำดว่ำบริษัทฯ จะมีผล
ประกอบกำรที่ดีขึ้นในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี 
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คุณธ ำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพิ่มเติมว่ำกำรที่ Rabbit Today กับ M2F มีจ ำนวนโฆษณำที่แตกต่ำงกันมำก 
บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำอย่ำงไร 

คุณวรพจน์ ชี้แจงว่ำกำรลงโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงกำรรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ (Brand) ซึ่ง Rabbit 
Today  เป็นสื่อที่เน้นเรื่องรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนกรุงเทพฯ บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย 
จ ำกัด โดยทรำบดีว่ำต้องมีกำรขำดทุนอย่ำงน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีเพื่อเริ่มสร้ำงกำรรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ (Brand Recognition) โดย
เบื้องต้นจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำและจัดพิมพ์ ทั้งน้ีบริษัทฯ คำดว่ำจะมีแนวโน้มผลประกอบกำรที่ดีขึ้นในปี 2562  

คุณธ ำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพิ่มเติมว่ำบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแจกจ่ำย Rabbit Today หรือไม่ 

คุณวรพจน์ ชี้แจงว่ำบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับ Rabbit Today คือค่ำจ้ำงผู้แจกหนังสือ ค่ำใบอนุญำตเพื่อได้สิทธ์ิใน
กำรแจกหนังสือตำมสถำนีรถไฟฟ้ำต่ำงๆ ค่ำผู้เขียนบทควำม และค่ำพิมพ์หนังสือ 

คุณธ ำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติมว่ำกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ำมำ ซึ่งรวมถึงคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนำพรซึ่ง
ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ อย่ำงไร 

คุณวรพจน์ ชี้แจงว่ำกำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์น้ัน เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ พยำยำมท ำ ซึ่งเป็นแนวทำงกำร
รับมือกับขำลงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเม่ือก่อนบริษัทฯ มีรำยได้หลักจำกกำรขำยหนังสือ ซึ่งบริษัทฯ แหล่งรำยได้เป็นกำร
ขำยโฆษณำ เน่ืองจำกบริษัทฯ เห็นว่ำแนวโน้มของสังคมก ำลังให้กำรตอบรับกับสื่อด้ำนออนไลน์มำกขึ้นและมำกกว่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์เช่นแต่ก่อน  บริษัทฯ จึงเปล่ียนโครงสร้ำงรำยได้ไปทำงออนไลน์มำกขึ้น โดยรวมถึงกำรรับจัดอีเว้นท์อีกด้วย 

คุณพนำ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ำมำเป็นอดีตกรรมกำรของบริษัท Next Media ซึ่งเป็นเจ้ำของ Apple Daily 
ที่เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนและประเทศไต้หวัน โดย Apple Daily เป็นหนังสือแจกฟรีแบบรำยวัน 
รำยใหญ่ ซึ่งน่ำจะมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี และบริษัทฯ คำดว่ำผู้ถือหุ้นใหม่จะน ำมำซึ่งกำรน ำเสนอสื่อที่มีควำมแปลกใหม่ ที่
ประเทศไทยยังเข้ำไม่ถึงอีกด้วย โดยในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีศักยภำพมำกพอท่ีจะไปท ำกำรตลำดในต่ำงประเทศ แต่บริษัทฯ 
อยู่ระหว่ำงขึ้นตอนกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจและสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจดังกล่ำว 

คุณสมชำย ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำในส่วนของกำรหำรำยได้ของสื่อ ณ ปัจจุบัน ค่ำโฆษณำมีกำรปรับตัวลดลงในทุกสื่อ ทุก
สื่อจึงมีกำรจัดท ำอีเว้นท์ เพื่อเพิ่มรำยได้เพื่อเสริมในส่วนของค่ำโฆษณำที่ลดลง ทั้งน้ีกำรที่จะท ำอีเว้นท์ได้ จะต้องมี
ภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีน่ำเชื่อถือ และชี้แจงเพิ่มเติมว่ำกำรท ำอีเว้นท์ไม่ใช่รำยได้หลักของบริษัทฯ แต่เป็นกำรเสริมรำยได้ของ
บริษัทฯ โดยหำกไม่มีกำรท ำอีเว้นท์บริษัทฯ อำจขำดทุนได้ ทั้งน้ีกำรแก้วัตถุประสงค์น้ันเพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรหำ
รำยได้ของบริษัทฯ 

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก
เสียงลงคะแนนในวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ทั้งน้ี วำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 120,898,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง   

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงข้อคิดเห็น  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็น
เพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอีก 

ประธำนฯ  กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมและปิดประชุมเม่ือเวลำ 16.28 น. 

 
 

ลงชื่อ……………………………….………ประธำนกรรมกำร 

                         นำยพนำ จันทรวิโรจน์ 

 

 
ลงชื่อ……………………………….………เลขำนุกำรบริษัท 

 นำงสำวปุณณภำ ทองทวีพรรณ 

                 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 
นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมกำรอิสระ  คือ  กรรมกำรที่ไม่ได้บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีควำมเป็นอิสระ

จำกผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์อันอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
ทั้งน้ี นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เท่ำกับข้อก ำหนดขั้นต่ ำของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1.     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำด้ำนอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
กำรแต่งต้ัง ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ    
 3. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ทำงธุรกิจ ส่วนได้เสียทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์
อื่นๆ ในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
 4. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลักษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
 5. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ท ำกำรเป็นตัวแทนอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ 
 6. กรรมกำรอิสระจะต้องท ำหน้ำที่และใช้วิจำรณญำณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจำกกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือญำติ 
 7. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของนิติบุคคลที่
เป็นส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
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 8. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
 9. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 10. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  4 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 

อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง

พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย     
เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต  แนวทำง  แผนงำน และปัญหำที่
พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคัญ  รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย  
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน            
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในกำรเข้ำท ำรำยกำรดังก ล่ำว         
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7.   สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของกิจกำรตำม
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 

8. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ         
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ      
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ  
 หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกับรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 
 จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  โดยตรงและ
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอดส่องดูแล   ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรจัดเตรียมงบกำรเงินของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีภำยนอกมีหน้ำที่ตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ
ร่วมกันว่ำ ฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอกมีทรัพยำกรและเวลำ ตลอดจนข้อมูลควำมรู้เรื่องบัญชี กำร
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มำกกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ฉะน้ัน บทบำทกำรสอดส่องดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบกำรเงินและข้อมูลกำรเงินที่
บริษัทฯ น ำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติ 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  5 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรสรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับกิจกำร
เป็นเรื่องส ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำ
กรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำร
พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของ
บริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ โดยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และ
กรรมกำรอิสระ จำกน้ันประธำนกรรมกำรเป็นผู้เสนอรำยชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรอิสระ ต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 
 
 ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้  โดยเสนอชื่อ
ผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนวันประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น  คือ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 25 
มกรำคม 2562 พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ  

ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                                                              

 

 

 

ชื่อ นำยพนำ จันทรวิโรจน์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ต าแหน่งปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เม.ย. 2554 
อายุ 59 ปี 
การศึกษา ปริญญำโท Tufts University, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- บทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

- สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
การอบรมปี 2561 -  
การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

2554 - ปัจจุบัน 
2557 -  ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

กรรมกำร - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
ประธำนกรรมกำร - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล        
เอ็ดดูเทนเมนท์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(4 บริษัท, 1 มหาวิทยาลัย) 

2551 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2557 - ธ.ค. 2561 
2558 - ปัจจุบัน 
18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน 

กรรมกำร - บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส 
กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
กรรมกำร - บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมกำร - สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
มหำวิทยำลัยเนชั่น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

-ไม่มี-  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                                                              

 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / 
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ 

 
 
 
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ในกลุ่มบริษัท ดงันี ้
กรรมกำร - บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส 
กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเม้นท์  
กรรมกำร - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย 

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2561 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงส้ิน 31 ธันวาคม  2561 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2561 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
6 ปี 9 เดือน  

(ได้รับกำรแต่งต้ังครั้งแรกเม่ือวันที่ 4 เม.ย. 2554) 
11/11 1/1 1/1 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                                                              

 

 
 
 

ชื่อ นำยสมชำย มีเสน                                  
ที่อยู ่ 29/19 หมู่บ้ำนลำนนำ ซิตี้ปำร์ค ซอย 7ก. ถ.ป่ำตัน ต.ป่ำตัน  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5300 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 มีนำคม 2561 
อายุ 50  ปี 
การศึกษา - ปริญญำโทรัฐศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรีศิลปศำสตร์บัณฑิต (ประวัติศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 
 

การอบรมปี 2561 -  
การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2560 - ปัจจุบัน 
3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน 
 
7 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2562 
15 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำร - บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น 
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
กรรมกำร - บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
กรรมกำร - บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
(1 บริษัท) 

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน 
2537-2557  

กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
ผู้ด ำเนินรำยกำรวิทยุอิสระ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2561 

- หุ้น  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                                                              

 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / 
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ 

 
 
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ในกลุ่ม บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
ดังน้ี 
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป 
 

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   
 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2561 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2561 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2561 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
9 เดือน 

(ได้รับกำรแต่งต้ังครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561) 
10/10 1/1 1/1 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                                                              

 

 
 
 

ชื่อ นำยวรพจน์ จรรย์โกมล                                  
ที่อยู ่ 524 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 10400 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กุมภำพันธ์ 2561 
อายุ 51  ปี 
การศึกษา - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) University of Dallas, Texas, USA. 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (โลหะกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- บทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559 

 
การอบรมปี 2561 -  
การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561  
 
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน 

กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน 
บมจ. ยู ซิตี้  
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน 
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
(3 บริษัท) 

2561 - ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
  

กรรมกำร - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
กรรมกำร - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย 
กรรมกำร - บจก. ไอวีซี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2561 

- หุ้น  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                                                              

 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / 
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ 

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

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   
 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2561 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2561 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2561 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
10 เดือน 

(ได้รับกำรแต่งต้ังครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561) 
10/10 1/1 1/1 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

เอกสารแนบวาระท่ี 8 
 รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2562 

 

ประจ าปี  2561 ประจ าปี  2562 
(ปีที่เสนอ) 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั 

1.  Ms. Marisa Tharathornbunpakul  CPA Registration No. 5752 
     นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
2. Mrs. Sasithorn Pongadisak           CPA Registration No. 8802 
     นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ ์
3.  Mr. Thanit Osathalert                  CPA Registration No. 5155 
     นายธนิต โอสถาเลิศ 
 
 
 
โดยนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำม
รับรองในงบกำรเงินของบรษิัทฯ เป็นปีที่ 1 
 
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
รวม 3 บริษัท เป็นเงิน  2,000,000 บำท   
 
 
ส าหรับค่าบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  Ms. Marisa Tharathornbunpakul  CPA Registration No. 5752 
     นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
2. Mrs. Sasithorn Pongadisak            CPA Registration No. 8802 
     นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ ์
3.  Mr. Thanit Osathalert                   CPA Registration No. 5155 
     นายธนิต โอสถาเลิศ 
 
 
 
โดยนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำม
รับรองในงบกำรเงินของบรษิัทฯ เป็นปีที่ 2 
 
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
รวม 4 บริษัท เป็นเงิน  2,000,000 บำท   
 
 
ส าหรับค่าบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

 

เอกสารแนบวาระท่ี 7 
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2562 

 

ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ – นำมสกุล :   นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล  
สัญชำติ :   ไทย  
สถำนที่ท ำงำน :   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด   
ระยะเวลำที่ท ำงำนกับบริษัท : 24 ปี 
ต ำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท :  กรรมกำรบริหำร, ตรวจสอบบัญชี  
 
การศึกษา  
- ปริญญำโท สำขำ Executive MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ  
- สมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ 

และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

ประสบการณ์ในการท างาน  
- กรรมกำรบริหำร, ตรวจสอบบัญชี - บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
- ประกอบวิชำชีพตั้งแต่ปี 2538 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  8 

ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 35. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ 
ณ ที่อ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 
ข้อ 36. ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ" กำรประชุมสำมัญ
ดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ๆ ให้เรียกว่ำ 
"ประชุมวิสำมัญ" 
 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจ ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้
ให้ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วันครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใดจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
ข้อ 37.  ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำย
ทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน 
ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่ น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลำ
นัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม 
ในกำรประชุมครั้งหลังน้ีไม่จ ำเป็นต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 39. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ กำรมอบฉันทะ
จะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท ำตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดก ำหนด โดยให้มอบแก่
ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำรก ำหนดไว้ ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำง
น้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปน้ี 
  ก. จ ำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่ 
  ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
  ค. ครั้งที่ของกำรประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ข้อ 40. กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  
 เม่ือที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่
ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม
ไม่เสร็จ และจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรพิจำรณำ ให้ที่ประชุมก ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วัน
ก่อนกำรประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน 
ข้อ 41. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
ข้อ 42. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
ข้อ 43. กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่น
ตำมที่กฎหมำยจะก ำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ 
 กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้ งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้

บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
 กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน 
 กำรออกหุ้นกู้ 
 กำรควบบริษัทฯ หรือกำรเลิกบริษัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัติ 
ในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ

ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่

ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 

- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี 

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา

ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลง

นามก ากับไว้ทุกแห่ง 

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป ์20 บาท 

เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทย :  
ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
ผู้มอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติต่ำงด้ำว :  
ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม  ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิติบุคคลสัญชำติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันๆ  และส าเนาภาพถ่ายบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว : ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ใน
หนังสือมอบฉันทะ และส าเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 

 กรณีการใช้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า 
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และต้อง

พิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตร

ประจ าตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังส านักเลขานุการบริษัทฯ  พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 
กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝำกและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสำร ดงันี:้ 

เอกสำรหลกัฐำนจำกคัสโตเดยีน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อ านาจกระท าการแทนของคัส

โตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
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เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
เอกสำรหลกัฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ :  

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้อง
น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมอืนไร้ควำมสำมำรถ :  

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 

กำรลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
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การออกเสียงลงคะแนน   
1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

น้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน

เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมำย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก ำหนด ไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ  ก็ให้ด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมที่ก ำหนดน้ัน โดยประธำนในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบก่อนกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระดังกล่ำว 

- กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ หรือแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำ
ใหม่  บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรหรือแต่งตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช 

ที่อยู ่ 5/806 หมู่ 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด 
จ. นนทบุรี 11110 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 มกรำคม 2562 
อายุ 52 ปี 
การศึกษา - ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 11 ปี 2557 
สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 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 (ผู้น ำเมือง รุ่น 2) 
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
- หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง รุ่น CMA-26 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

การอบรมปี 2561 -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 

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

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ.มำสเตอร์ แอด 
ผู้อ ำนวยกำรใหญ่สำยกำรเงิน 
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

2561 - ปัจจุบัน       กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                               บจก. มิตรไมตรีกำรแพทย์ 
2560 - 2561           กรรมกำรสมำคมบริษัทจดทะเบียน 
                               สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2561                       วิทยำกรหลักสูตร Strategic Financial Leadership  
                               สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใน
ครั้งน้ี 

-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

-ไม่มี- 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /    ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่
ได้รับเงินเดือนประจ ำ 

-ไม่มี-  

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   
3.  มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนัยส ำคัญอัน
อำจมีผล ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำง
อิสระ 

-ไม่มี- 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2561 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2561 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2561 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
- 

(ได้รับกำรแต่งต้ังครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562) 
- - - 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 / Attached Document No.11 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  / affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form A. 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสยีง ดงันี้  
Holding the total amount of                          shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Preference share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                   years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   
 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or  
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิัท เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 9 หอ้ง B อาคารอนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์(อาคารเนชัน่ เดมิ) ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
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. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 (Attached Document No. 11) 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)                                                    

  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ                                                                                                                 
I/We               nationality      

            อยูบ้่านเลขที่.                                                             
Address          

              
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                         เสียง ดงันี ้holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to         votes as follows: 
 หุ้นสามญั_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        

เสียง  
      ordinary share          shares and have the right to vote equal to                    votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 
      preference share     shares and have the right to vote equal to                        votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.) 

 

1.  ชือ่         นางศุภรานนัท ์ตนัวริชั                                        อายุ    52   ปี อยู่บา้นเลขที ่       5/806 หมู ่10                
Name  Mrs. Suparanan Tanviruch    , Independent Director, Age   52  years, residing at  5/806 Moo 10           
ถนน                         -  ต าบล/แขวง     บางตลาด  อ าเภอ/เขต   ปากเกรด็      
Road                        -                              Tambol/Khwaeng  Bang Talat     Amphur/Khet  Pak Kret            
จงัหวดั    นนทบุร ี    หรือ 
Province  Nonthaburi         or 

 

2.  ช่ือ          อาย ุ         ปี อยูบ้่านเลขที่                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์              หรือ 
Province    Postal Code        or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 
9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชัน่ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร 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)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 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. 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2561 
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2018 

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2018 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สุด 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 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms  

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

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
                5.1 ชื่อกรรมการ  : นายพนา จนัทรวิโรจน์ 
                     Name of Director : Mr. Pana Janviroj 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes    
 

 5.2 ชื่อกรรมการ  : นายสมชาย มีเสน 
                     Name of Director : Mr. Somchai Meesen 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                                   

 5.3 ชื่อกรรมการ  : นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
                     Name of Director : Mr. Voraphot Chanyakomol 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                   

วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2019 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the 

year 2019 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
                
              

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ห รือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
(...................................................................) 

Signed             Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                  Proxy 

 
หมำยเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้ 

3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 (Attached Document No. 11) 
     ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนัน้) 

(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) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
 

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ                                                                                                                 
I/We               nationality      

            อยูบ้่านเลขที่.                                                             
Address          
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                      เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows: 

 หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง  
ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 
     preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1.  ชื่อ                                                           อาย ุ    ปี  อยูบ้่านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet 
จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์                    
Province                                        Postal Code                           
หรือ /or 

  ชื่อ                                                           อาย ุ    ปี  อยูบ้่านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet 
จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์                    
Province                                         Postal Code                       

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
    Anyone of these persons 
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  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นางศภุรานนัท์ ตนัวิรัช  Mrs. Suparanan Tanviruch 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 10. ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 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) 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
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. 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวันที่ 22 
เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง B อำคำรอินเตอร์ลิงค์ ทำวเวอร์ (อำคำรเนช่ัน เดิม) ถนนเทพรัตน 
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 

  หุ้นสามญั      หุ้น        และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                  เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                                votes  
 
  หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                  เสียง 
        preference share                            shares     and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right votes 
 

(4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร 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)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 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 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
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วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2561 
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2018 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2018 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สุด 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 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms  
 

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

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 5.1 ชื่อกรรมการ  : นายพนา จนัทรวิโรจน์ 
                     Name of Director : Mr. Pana Janviroj   
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
                
 5.2 ชื่อกรรมการ  : นายสมชาย มีเสน 
                     Name of Director : Mr. Somchai Meesen 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes      
  
 5.3 ชื่อกรรมการ  : นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
                     Name of Director : Mr. Voraphot Chanyakomol 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                   
              

วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2019 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the 

year 2019 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 

                                                       

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ/Remarks 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี  ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้The 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
ในการการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาว
เวอร์ (อาคารเนชัน่ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 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   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

 
วำระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

 
วำระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

 
วำระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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บมจ. เนช ัน่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์
ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 หอ้ง B อาคารอนิเตอรล์งิค ์ทาว
เวอร ์(อาคารเนชัน่ เดมิ) ถนนเทพรัตน แขวงบางนา
ใต ้เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
Tel. 02-338-3333 Fax 02-338-3904 
 
Nation International Edutainment Pcl. 
the Conference Room, 9th Floor, Room B, 
Interlink Tower (formerly known as Nation 
Tower), Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-
District, Bangna District, Bangkok 10260 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร : 0-2091-5900 แฟกซ์ : 0-2091-5928 


