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รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร  
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชัน่ 
กรุงเทพมหานคร โดยนางเมตตา อุทกะพนัธุ ์ประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2560 (“ประธานฯ”) และประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวมณฑดิา ทงัสบุตร เป็นผูด้ าเนินการประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ มหีุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 219,999,865 หุน้ โดย
ขณะทีเ่ปิดประชุม มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 117 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้154,693,612 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 70.3153 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ  
ทีก่ าหนดใหใ้นการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุ้น เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด 

กรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 

1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายสมชาย ภคภาสววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายเจรญิจติต ์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นางระรนิ  อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5. นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7. นางสภุาพ น้อยอ ่า กรรมการบรษิทัฯ 

8. นายสมรรถ เรอืงณรงค ์ กรรมการอสิระ 

9. นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้รหิารและทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดแ้ก่  
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1. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัช ี
และการเงนิของบรษิทัฯ 

2. นายพจน์  อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัช ี
บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

3. นางสวุภา  เจรญิยิง่  ทีป่รกึษาทางการเงนิ  
บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั 

4. นางสาวพนัทติา แซ่เอง็ ทีป่รกึษาทางการเงนิ  
บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั 

5. นางนิสาภรณ์  ฤกษ์อร่าม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  
บรษิทั แอดไวเซอรร์ีพ่ลสั จ ากดั 

6.  นางสาวสมุาล ี ตนัตยาภรณ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
บรษิทั แอดไวเซอรร์ีพ่ลสั จ ากดั 

7. นายชาตร ี ตระกลูมณีเนตร ทีป่รกึษากฎหมาย 
บรษิทั ส านกักฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

8. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บุญ ทีป่รกึษากฎหมาย 
บรษิทั ส านกักฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

9. นายรุทธ เชาวนะกว ี ทีป่รกึษาทางบญัช ี
บรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ากดั 

หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงคะแนน
เสยีง ดงันี้  

(1) ส าหรับการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ นายเจรญิจติต์ ณ สงขลา และนายอ าพล รวยฟูพนัธ์ เป็นผูร้บัมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น ซึ่งมี
รายละเอยีดปรากฏตามขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8) ของหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้  

(2) ในการประชุม จะพจิารณาแต่ละวาระตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล
ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามก่อน แลว้จงึใหม้กีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระนัน้ ๆ หากผูถ้อืหุน้หรอื
ผู้ร ับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดส าหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดดงักล่าวใหค้รบถว้นก่อน แลว้จงึยกมอืขึน้เพื่อถามค าถาม โดยรอใหป้ระธานฯ 
หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากประธานฯ เชญิมาทีไ่มโครโฟน เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดม้าทีไ่มโครโฟนแลว้ โปรดแจง้
ชื่อ– สกุล พรอ้มทัง้ระบุว่าท่านเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนถามค าถาม หากค าถามทีจ่ะสอบถามไม่เกีย่วขอ้งกบั
วาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ 

(3) การลงมตใินวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
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การลงมติในวาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 เป็นวาระที่ต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

นอกจากนี้ ในวาระที ่7 เป็นวาระทีต่้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ ซึง่มีจ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ออกเสยีงคดัคา้นในวาระนี้ 

ทัง้นี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพจิารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที ่8 เป็นเรื่องมคีวามเกี่ยวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการ
พจิารณาอนุมตัใินวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 จะถอืเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิะถอื
ว่าวาระอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไม่มกีารพจิารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถอืว่าการพจิารณา
อนุมตัเิรื่องต่าง ๆ ในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 ไม่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม 

ในการลงคะแนนเสียง กระท าโดยการลงคะแนนโดยวิธีใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยผู้ถือหุ้น 
ทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ส าหรับผู้ร ับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นท า  
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อ
การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระแล้ว โดยในแต่ละวาระหลงัจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงและตอบขอ้สงสยัแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น 
รวมถงึผูร้บัมอบฉนัทะ ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ประธานฯ จะถามว่าผูถ้อืหุน้ 
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหท้่านยกมอืขึน้ และส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
เพื่อนบัคะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นมตทิีป่ระชุม ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่ไดย้กมอื หรอืไม่ไดส้ง่บตัรลงคะแนน ใหถ้อื
ว่าเป็นการเทคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วยทัง้หมด การนับคะแนนเสยีง จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงหกัออก
จากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืเป็นคะแนนสว่นทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

นอกจากนี้ ผูด้ าเนินการประชุมได้อธบิายตวัอย่างของบตัรเสยี ซึง่ไดแ้ก่ การเลอืกออกเสยีงลงคะแนนมากกว่า 1 
ตวัเลอืก การเปลีย่นการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขดีฆ่าการลงคะแนนเดมิออก แต่ไม่มกีารลงลายมอืชื่อก ากบั 
และ/หรอืการไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน เป็นตน้ 

(4) ส าหรบัผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชุมจะเสรจ็สิน้ หรอืไม่อยู่ในหอ้ง
ประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

(5) ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนน
ของผูถ้ือหุน้ในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมเพื่อเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมเป็นพยานใน
การตรวจนบัคะแนนในการลงมต ิซึง่มผีูถ้อืหุน้ 1 รายทีส่มคัรใจเขา้เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนดงักล่าว คอื นายปรชีา 
จนิตนานนท ์และนางสาวเกษมา แคลว้โยธา ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั ส านักกฎหมายแคปปิตอล จ ากดั เขา้ร่วมเป็น
พยานในการตรวจนบัคะแนน  
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เมื่อไดช้ีแ้จงครบถว้นแลว้ จงึไดเ้ริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2559 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 
ซึง่ได้จดัประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2558 เรยีบร้อยแล้ว รายละเอยีดปรากฏตามรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ และบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต ์www.amarin.com ของบรษิทัฯ แลว้  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้อง ทีป่ระชุมควรพจิารณารบัรอง 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีงใน
วาระนี้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 126 158,688,442 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0                  

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 128 158,688,442 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมติในวาระนี้ต้องได้รบัการรับรองจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3.  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 9 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 
3,994,830  หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทัง้สิ้นจ านวน 126 ราย รวม
จ านวนหุน้ได ้158,688,442 หุน้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 219,999,865 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั 
ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 135 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัฯ ประสงคจ์ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาขายทีม่สี่วนลดเกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของราคาตลาด และขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ดังที่จะได้เสนอ
รายละเอยีดต่อไปในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 อย่างไรกต็าม มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 60 ก าหนดว่า บรษิทัฯ จะ
เพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ล้วไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ และการออกหุน้เพิม่จะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดได้
ออกจ าหน่ายและได้รบัช าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรบัหุน้กู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ โดยในปจัจุบนับรษิัทฯ ยงัคงมหีุ้นสามญัที่ยงัไม่ออกจ าหน่าย
จ านวน 135 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ 
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ดงักล่าวได้ ที่ประชุมควรพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
จ านวน 135 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 219,999,865 บาท โดย
การตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 135 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีงใน
วาระนี้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 135 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 219,999,865 บาท  
โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 135 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 128 159,148,642 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 128 159,148,642 100 
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หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

3.  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพิม่ 2 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 460,200
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทัง้สิ้นจ านวน 128 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้
159,148,642 หุน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามที่ที่
ประชุม ได้พจิารณาแล้วในวาระที่ 2 ขา้งต้น บรษิัทฯ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิ ขอ้ 4. โดยให้ใช้
ขอ้ความต่อไปนี้แทน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิต่อกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(“กรมพฒันาธรุกิจการค้า”) มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน  219,999,865 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 219,999,865 หุน้ (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ      1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั   219,999,865 หุน้ (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -            หุน้ (         -  )” 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควร
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีงใน
วาระนี้ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯโดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 131 159,159,892 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 131 159,159,892 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

3.  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพิม่ 3 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 11,250
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทัง้สิ้นจ านวน 131 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้
159,159,892 หุน้ 

ก่อนเขา้สู่การประชุมในวาระต่อไป ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาอนุมตัต่ิอไปในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บรษิทั วฒันภกัด ีจ ากดั โดยนายฐาปน สริวิฒันภกัด ีและนายปณต สริวิฒันภกัด ี( “ผู้ซ้ือ”) และการผ่อนผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ซึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองกนั ดงันัน้ การพจิารณาอนุมตัเิรื่องต่าง 
ๆ ดงักล่าว จะถอืเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะถอื
ว่าเรื่องอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไม่มกีารพจิารณาอนุมตัใินวาระอื่น ๆ ต่อไป 
โดยจะถอืว่าการพจิารณาอนุมตัใินเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอยีดในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,865 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้ าเนินการประชุม ขอใหน้างระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมเกี่ยวกบัรายละเอยีดของรายการการเพิม่ทุนและ
เงื่อนไขการท ารายการ และชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัฯ ประสบภาวะขาดทุนจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่่านมา จงึส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิัทฯ ที่จะใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิของ
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บรษิัทฯ ตลอดจนอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ของบรษิัทฯ มอีตัราทีสู่ง
เท่ากบั 4.32 เท่า อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิทุน เพื่อการลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทวีดีจิทิลัทีอ่ยู่
ในช่วงของการเริม่ตน้ธุรกจิซึง่มตีน้ทุนการด าเนินการทีส่งู โดยใชส้ าหรบัการช าระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีส่ าหรบัการ
ใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั (“ใบอนุญาตดิจิทลัทีวี”) การช าระค่าบรกิารโครงขา่ยทวีดีจิทิลัรายเดอืน การช าระคนืเงนิ
กูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทีใ่ชใ้นด าเนินธุรกจิ เช่น การผลติรายการโทรทศัน์ เป็นต้น โดยบรษิทั
ฯ มแีผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนนี้ภายในตน้ปี 2560  เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นได ้บรษิทัฯ 
จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  นอกจากน้ีจากการที่ ในปจัจุบนัภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกจิทวีดีจิทิลัมกีารแขง่ขนัสงูบรษิทัฯ จงึเหน็ว่าการทีบ่รษิทัฯ จะมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ทีม่คีวามพรอ้ม
ในด้านเงนิทุนและมคีวามเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิรวมถึง มีสถานะทางการเงนิและสายสมัพนัธ์ที่ดกีบักลุ่มธุรกจิที่
หลากหลายจะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิตามจ านวนทีต่้องการและยงัช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิไดบ้รษิทัฯ จงึ
พจิารณาเหน็ว่าการเพิม่ทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปจัจุบนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 200,000,000 บาทจากเดมิ
ทุนจดทะเบียนจ านวน 219,999,865 บาท เป็นจ านวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
200,000,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวม
เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาท(“การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูซ้ื้อ”) โดยภายหลงั
จากการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ผูซ้ือ้จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 47.62 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ) รายละเอยีดการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ  
มคีวามเหน็ว่าที่ประชุมควรพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ จ านวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซกัถามค าถามที่เกี่ยวกบัวาระนี้ โดยม ี
ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม ดงันี้ 

วาระท่ี 4 ค าถาม/ความเหน็/ค าตอบ 

นายชวลติ วสิราญกุล  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

อยากทราบค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการท าธุรกจิทวีดีจิทิลั ไม่ว่าค่าประมูล ค่าโครงข่าย ค่า
บุคลากร จะมคี่าใชจ้่ายต่อปีประมาณเท่าใด 

นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

ปจัจุบนัค่าใช้จ่ายประมาณ 800 ล้านบาท ต่อปี ประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่ายประมาณ 
200 ลา้นบาท ต่อปี ค่าจ่ายใบอนุญาตประมาน 200 ลา้น ค่าผลติรายการประมาณ 400 
ลา้นบาท 
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นายชวลติ วสิราญกุล  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

หากเงนิที่ได้รบัจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ  
โดยไดเ้งนิ 850 ลา้นบาท จะพอค่าใชจ้่ายไปตลอดหรอืไม่ จะต้องเพิม่ทุนอกีครัง้ในระยะ
เวลานานเมื่อใด  

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ 
ปญัจรุ่งโรจน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

เงนิทีไ่ดร้บัจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ จ านวน 
850 ลา้นบาท คาดว่าจะเพยีงพอต่อความตอ้งการของบรษิทัฯ ส าหรบัแผนการใชเ้งนิในปี 
2560 โดยบรษิัทฯ จะใช้เงนิจ านวน 400 ล้านบาท ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนหรอืผลิต
รายการทวีทีีม่คีุณภาพ ซึง่จะช่วยเพิม่ความนิยมจากผูช้มรายการ และจะส่งผลต่อรายได้
ของบรษิทัฯ ต่อไป นอกจากนี้ เงนิที่ได้จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน
หนึ่งจะใช้ในการช าระค่าใบอนุญาต ทัง้นี้ หากในอนาคตบรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องใช้
เงนิทุนเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จะพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนต่อไป แต่ขณะนี้เงนิทีไ่ดร้บัจากการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวนนี้ ถอืว่าเพยีงพอในระยะเวลาหนึ่ง 

นายชวลติ วสิราญกุล  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ค่าใช้จ่ายในการผลติรายการโทรทศัน์จะสงูกว่า 400 ลา้นบาทหรอืไม่ และบรษิัทฯ มี
รายรบัเป็นจ านวนเท่าใด ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2559 

นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยรายได้ 9 เดอืนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้ตลอด โดยรายไดจ้ะเพิม่ขึน้ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้ ในปี 2559 ธุรกจิทวีี
ดจิิทลั รายได้มผีลกระทบ บ้างในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2559 แต่ในช่วงของเดือน
กนัยายน รายไดเ้พิม่ขึน้เป็นล าดบั จ านวน 59.53 ลา้นบาท และส าหรบัรายรบัในปี 2559 นัน้ 
ยงัไม่สามารถสรุปไดจ้นกว่าจะเสรจ็สิน้การสอบบญัช ี

นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

ค่าใชจ้่ายต่อปีประมาณ 800 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทางบญัช ีและเป็นเรื่องของ
ดอกเบีย้ รวม ๆ กนั ประมาน 200 ลา้นบาท ดงันัน้ตวัเลขนี้เป็นตวัเลขทางบญัชดีว้ย 

นายชวลติ วสิราญกุล  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ผูซ้ือ้จะเขา้มาช่วยสนบัสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไร 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ 
ปญัจรุ่งโรจน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ และผูซ้ือ้จะไดต้กลงในรายละเอยีดในเรื่องดงักล่าวต่อไป ภายหลงัจากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้มมีตอินุมตักิารจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผู้ซือ้แล้ว 
แต่การมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) นัน้ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ และผูซ้ือ้จะ
สามารถร่วมกนัแลว้พฒันาใหเ้ตบิโตไปไดอ้กีบา้ง ไม่ไดม้องว่าจะไปเอาเงนิจากผู้ถอืหุ้น
แต่มุ่งทีจ่ะท ารายการเพื่อมรีายได้จากการโฆษณาในตลาดทัว่ไป แต่การท างานร่วมกนั
ตอ้งมอียู่แลว้ 

นายวริตัน์ โกศลวาทะวงศ ์
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผู้ซือ้ม ีsilent period หรอืไม่ อย่างไร 
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นายชาตร ีตระกลูมณีเนตร 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เป็นการเสนอขายในราคาต ่ากว่าราคา
ตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จงึมกีารก าหนด silent period ไวเ้ป็นเวลา 1 ปี ตามกฎของ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

ที่ดินทัง้หมดของบรษิัทฯ มีเนื้อที่เท่าใด และมีการประเมินราคาหรือไม่ อย่างไร และ 
เหตุใดผูซ้ือ้จงึตอ้งขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ  

นายชาตร ีตระกลูมณีเนตร 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

เน่ืองจากผูซ้ือ้ไม่ประสงคท์ีจ่ะท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ดงันัน้ ผูซ้ือ้จงึ
ขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุม  
ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ (Whitewash) ตามประกาศส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกจิการ (รวมทัง้ที่ได้มี
การแก้ไขเพิม่เติม) ซึ่งในปจัจุบนั ส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตัิค าขอผ่อนผนัดงักล่าวใน
เบือ้งตน้แลว้ 

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

ราคาทีอ่ยู่ในความเหน็ในรายงานของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ เป็นการท าเพิม่ เนื่องจากไม่
มีราคาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้หาข้อมูลทาง
อนิเตอร์เน็ต และตามราคาตลาดทีม่กีารประกาศขาย แต่ทัง้นี้ ราคาดงักล่าวไม่ใช่ราคา
สุดทา้ย เพราะยงัไม่มกีารซือ้ขายจรงิ และไม่ใช่ราคาทีม่กีารต่อรอง เป็นการท าเพิม่เติม
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาแก่ผูถ้อืหุน้ แต่ไม่ใช่การประเมนิจากผูป้ระเมนิราคา
อสิระ ทีต่อ้งใสป่จัจยัต่าง ๆ 

นายสมชาย ภคภาสววิฒัน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

การประเมนิราคานัน้ บรษิัทฯ ต้องพจิารณาปจัจยัหลายประการ ประการแรก บรษิัทฯ 
พจิารณาถงึสภาวการณ์ของบรษิทัฯ ในปจัจุบนั ซึง่บรษิทัฯ มสีภาพคล่องต ่า จงึต้องใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงนิประเมนิราคาเสนอขายตามมูลค่าของบรษิัทฯ ประการต่อมา แม้ว่า
ราคาตลาดจะสงูกว่าราคาเสนอขาย แต่ราคาตลาดดงักล่าวเป็นราคาในอนาคต ซึง่ขึน้อยู่
กบัว่าการเขา้ท ารายการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ 
นัน้ จะส าเรจ็หรอืไม่ และประเดน็สดุทา้ย ส าหรบัทีด่นินัน้ แมว้่าอาจจะมรีาคาสงู แต่ทีด่นิ
ดงักล่าว กม็สีภาพคล่องทางการเงนิต ่า นอกจากนี้ บรษิทัฯ ค านึงถงึการมพีนัธมติรทาง
ธุรกจิเป็นอกีปจัจยัหน่ึงดว้ย 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

เหตุใดบรษิัทฯ จงึต้องจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ทัง้ที่บรษิัทฯ 
จะต้องจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีภายในเดอืนเมษายน อยากทราบสถาะ
ปจัจุบนัของบรษิทัฯ   
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นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์  
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ ไดพ้ยายามแกป้ญัหาเกีย่วกบัสภาพคล่องของบรษิทัฯ มาตลอดสามปีทีผ่่านมา 
ซึง่ธุรกจิทวีดีจิทิลัของบรษิทัฯ ไดพ้ฒันาขึน้จากอนัดบัที ่20 กว่า มาถงึอนัดบัที ่9 ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัฯ มเีงนิทุนหมุนเวยีนต ่า แต่ธุรกจิทวีดีจิทิลัเป็นธุรกจิที่
เปลีย่นแปลงเรว็ จงึจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาใหเ้รว็ทีส่ดุ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรทีจ่ะจดัให้
มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี้  เพื่อที่ให้ได้เงินทุนในการพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิทัล
ดงักล่าวต่อไป และจะส่งผลให้บรษิัทฯ ไปต่อได้ และที่ท าทุกอย่างเพื่อเป็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกคน 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

เหตุใดจงึไม่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยดว้ย 

นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์  
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ พยายามหาพนัธมติรทางธุรกจิ และหนทางระดมทุน ในจ านวนทีจ่ะท า
ใหธุ้รกจิต่อไปได ้เพราะฉะนัน้ ในเวลาจ ากดั และดว้ยเศรษฐกจิปจัจุบนั การเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Right Offering) อาจใช้
เวลานานและไดจ้ านวนเงนิไม่เพยีงพอตามทีต่้องการ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ จะบนัทกึและ
รบัทราบความตอ้งการของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไว ้

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ จะมกีารแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิหรอืไม่ อย่างไร 

นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ จะมกีารแต่งตัง้กรรมการทีเ่สนอชื่อโดยผูซ้ือ้ต่อไป 

นายกติต ิสนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

บรษิทัฯ หาผูถ้อืหุน้รายใหม่นี้มาไดอ้ย่างไร 

นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์  
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ ไม่ไดค้าดหวงัเพยีงแค่เงนิทุน แต่พจิารณาถงึพนัธมติรทางธุรกจิดว้ย และถอืว่า
บรษิทัฯ มโีอกาสทีด่ทีีจ่ะมพีนัธมติรทางธุรกจิทีด่ ี 

นายอภชิาต เพชรรตัน์ 
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

ครอบครวัอุทกะพนัธุ์มคีวามเหน็อย่างไรกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และหากการเข้าท ารายการดังกล่าวไม่ส าเร็จ ผู้บริหารจะมี
แผนการอย่างไรต่อไป 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ 
ปญัจรุ่งโรจน์ 
ตอบค าถามผูถ้อืหุน้ 

ทางครอบครวัอุทกะพนัธุ์ เหน็ว่าการท ารายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผู้
ถอืหุน้ โดยหากการเขา้ท ารายการนี้ไม่ส าเรจ็ บรษิทัฯ กต็อ้งหาแหล่งเงนิทุนอื่น ๆ ต่อไป 
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นายฤทธชิยั  หยบิเจรญิพร 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

บรษิทัฯ มคีวามคาดหวงัอย่างไรต่อผูซ้ือ้ หรอืไม่อย่างไร และเหตุใดบรษิทัฯ จงึไม่ขายหุน้
ในบรษิทัย่อยแทน 

นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ เหน็ว่าจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพยีงพอต่อวตัถุประสงคก์าร
ใชเ้งนิของบรษิัทฯในครัง้นี้ และบรษิทัฯ จะไดม้พีนัธมติรทางธุรกิจที่ด ีที่จะช่วยส่งเสรมิ
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ 
ปญัจรุ่งโรจน์ 
เป็นผูต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ 

เนื่องจากธุรกจิของบริษัทและบรษิัทย่อยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกนั จงึเลง็เหน็ว่าการมี
พนัธมติรทางธุรกจิทีจ่ะเขา้มาช่วยกนับรหิารธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัทัง้หมดของบรษิทัฯ จะ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มากกว่า 

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 200,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 132 159,709,892 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 132 159,709,892 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งมสี่วนไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 
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3.  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพิม่ 1 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 550,000 
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทัง้สิ้นจ านวน 132 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้
159,709,892 หุน้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

ผูด้ าเนินการประชุมขอให้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 4 ขา้งต้น จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธต่ิอกรมพฒันาธุรกจิการคา้ มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน  419,999,865 บาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 419,999,865 หุน้ (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ      1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั   419,999,865 หุน้ (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -            หุน้ (         -  )” 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ  
มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน 
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผีู้ถือหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีงใน
วาระนี้ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 132 159,709,892 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 132 159,709,892 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งมสี่วนไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3.  ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัจดทะเบียน 

ผูด้ าเนินการประชุมขอให้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
จ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามทีบ่รษิทั
ฯ ไดพ้จิารณาแลว้ในวาระที ่5 ขา้งต้น จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้
ไม่เกนิ 850,000,000 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดงักล่าว ผู้
ซือ้จะเขา้เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 47.62 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุน
ช าระแลว้ของบรษิทัฯ) ซึง่จะท าใหก้ารจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้เป็นการท ารายการ
กบันิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ อกีทัง้ตวัแทนของผูซ้ือ้จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
(ทัง้นี้ ผูบ้รหิารหมายความรวมถงึกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย) ดงันัน้ ผู้ซือ้จงึถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ส่งผลให้การ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ถอืเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัของบริษทัจดทะเบยีนตามที่
ก าหนดในประกาศประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 122.36 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธ ิ(“NTA”) ของบรษิัทฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ซึง่สงูกว่า 20 ลา้นบาท หรอืมากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของ NTA ของ
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บรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 3) และด าเนินการต่าง ๆ รวมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการแต่งตัง้บริษัท  
แอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ
รายการที่เกีย่วโยงกนั โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มคีวามเหน็ว่า การท ารายการมคีวาม
สมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น จะได้รบั
ประโยชน์จากการท ารายการ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงนิอสิระต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์โดย
อาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5) 

นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผู้ซือ้ เป็นไป
อย่างคล่องตวั จงึขอมอบหมายใหก้รรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น (ก) การก าหนดขอ้ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ (ค) ลงนาม
ในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึง  
การตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการ
น าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอื
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

นอกจากนี้ การจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีร่าคา 4.25 บาทต่อหุน้ 
เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สี่วนลดรอ้ยละ 43.11 ซึง่เป็นราคาทีม่สี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ 
บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ท่ี ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ การจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดงักล่าวจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและตอ้งไม่มี 
ผูถ้อืหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง คดัคา้นการ
เสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2560 ใหจ้ดัสรร
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และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่ อ
บุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ที ่ทจ. 72/2558 ก่อนการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดว้ย โดยรายละเอยีด
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด โดยจะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืในวาระที ่7  

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 
คอืระหว่างวนัที ่15 ถงึ 23 พฤศจกิายน 2559 ซึง่เท่ากบั 7.47 บาท ซึง่การค านวณราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ 
ค านวณจากผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายรวม 7 วนัท าการ หารดว้ยปรมิาณการซือ้ขายหุน้รวม 7 วนัท าการ ซึง่เป็นช่วงเวลา
การซือ้ขายตัง้แต่วนัที ่15 ถงึ 23 พฤศจกิายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซือ้ขายรวมค านวณจากผลคูณของราคาหุน้
ถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทัง้หมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน 
SETSMART ในเวบ็ไซต ์www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบรษิทัจดทะเบยีน รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ า การจัดสรร 
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน เป็นการเขา้ท ารายการ
บนราคายุติธรรมและอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป และที่ประชุมควรพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัทฯ จ านวนไม่เกนิ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท ให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท  
รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาท และการมอบหมายใหก้รรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีด
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผู้ด าเนินการประชุมจงึเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสยีง 
ในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้ข่ายเป็น
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน และการมอบหมายให้กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากกรรมการบรหิารและ /หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

http://www.setsmart.com/
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 132 159,709,892 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 132 159,709,892 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งมสี่วนไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3.  ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนด
ราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด 

ผูด้ าเนินการประชุม ขอให ้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ตามทีท่ีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ในวาระที ่6 เป็นการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ในราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 43.11 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไวช้ดัเจนในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ที ่ทจ. 72/2558 ซึง่จะต้องไดร้บั
มตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและต้องไม่มผีูถ้ือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว  และจะต้องไดร้บัการอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ก่อนการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ให้แก่ผู้ซื้อด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิ 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ 
บุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายที่มสี่วนลดเกนิกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด  
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7-
15 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ซื้อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายใน
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ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ดงักล่าวท าการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูซ้ือ้จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์
ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ กบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้น การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ  
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ โดยนอกจากทีบ่รษิทั
ฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทลัที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ การช าระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทลั  
การช าระค่าบรกิารโครงข่ายทวีดีจิทิลั การช าระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และการใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ส าหรบัการผลติรายการทวีทีีม่คีุณภาพเพื่อใหธุ้รกจิทวีดีจิทิลัสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมพีนัธมิตรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงนิทุนและมคีวาม
เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิที่หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงมสีถานะทางการเงนิและสายสมัพนัธ์ที่ดจีะท าใหบ้รษิัทฯ 
ไดร้บัเงนิตามจ านวนทีต่้องการและยงัช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิได้ และการที่บรษิัทฯ จะมผีูซ้ื้อเขา้มาร่วม
ลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นัน้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทัลด้วยสถานะ  
ทางการเงนิทีม่ ัน่คงและสายสมัพนัธท์างธุรกจิทีด่ขีองผูซ้ือ้จะช่วยสรา้งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิทวีดีจิทิลั
ของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้ รายละเอยีดความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศ
เกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) นอกจากนี้ การเขา้ท าการจดัสรรและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ซือ้ มคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ และผูถ้ือหุ้นของ
บรษิัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรพจิารณาอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ซึง่เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้
ชดัเจนในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่ เกี่ยวกับวาระนี้  
แต่เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง 
ในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผูซ้ื้อ 
ซึง่เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้
ชดัเจนในราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 132 159,709,892 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 132 159,709,892 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และต้อง
ไม่มผีูถ้อืหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว โดยไม่มบีุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม 
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ใ นวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพิม่  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (Whitewash) 

ผูด้ าเนินการประชุม ขอให ้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เมื่อทีป่ระชุมไดพ้จิารณาอนุมตักิารจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ในวาระที ่6 แลว้ และผูซ้ือ้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะส่งผล
ใหผู้ซ้ือ้มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 47.62 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ) ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่ถงึ
รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ท าใหผู้ซ้ือ้มหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษิัทฯ ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ได้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) 
(“พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์”) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เติม) อย่างไรกด็ ี 
ผูซ้ื้อไม่ประสงค์ทีจ่ะท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ และมคีวามประสงค์ที่จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 36/2546 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุน้ของกจิการ (รวมทัง้ได้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม) ( “ประกาศ ท่ี  
สจ. 36/2546”) โดยต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์
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ทัง้หมดของกจิการ โดยอาศยัมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ (Whitewash) โดยมอบหมายให้กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหด้ าเนินการใด ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น รวมถงึใหม้อี านาจติดต่อใหข้อ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจน
ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการในวาระน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปได้ 

ในปจัจุบนั ผูซ้ือ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัอื่นทีม่บีุคคลดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุม 

ในการนี้ บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท แอดไวซอรี่ พลสั จ ากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดง
ความเหน็เกีย่วกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ รวมถงึท าหน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
การใหค้วามเหน็ตามทีก่ าหนดในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 โดยทีป่รกึทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า การจดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อทัง้หมดของกจิการ โดยอาศยัมติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (Whitewash) มคีวามสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุตธิรรม บรษิทัฯและ 
ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ จะได้รบัประโยชน์จากการเขา้ท ารายการดงักล่าว รายละเอยีดปรากฏตามรายงานความเหน็ของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ (Whitewash) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5) 

ทัง้นี้ ผูซ้ือ้ไดน้ าส่งหนังสอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศ ที ่สจ. 36/2546 ใหแ้ก่ส านักงาน 
ก.ล.ต. พจิารณาแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบหนงัสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใิหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัยใ์หม่
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (แบบ 247-7) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) และเมื่อพน้ 7 วนั นับแต่วนัที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัเอกสารดงักล่าว ทางส านกังาน ก.ล.ต. กไ็ม่ไดแ้จง้เป็นอย่างอื่น  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ มคีวามเหน็ว่า เนื่องจากการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลเมื่อพจิารณาถงึความจ าเป็นในการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนบรษิทัฯ และผลประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ พงึจะไดร้บัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัฯ ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดตาม
แบบหนังสอืขอมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่ออนุมตัใิหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัยใ์หม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
กจิการ (แบบ 247-7) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) จงึขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) และเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว เป็นไปอย่าง
คล่องตัว จึงขอให้มอบหมายให้กรรมการบรหิารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก
กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหด้ าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ รวมถงึให้
มอี านาจตดิต่อใหข้อ้มลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้าร
ด าเนินการในวาระน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปได ้โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็และซกัถาม ผู้ด าเนินการประชุมจงึขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสยีง 
ในวาระนี้ 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ทัง้หมดของกจิการ โดย
อาศยัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 132 159,709,892 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 132 159,709,892 100 

หมายเหตุ  1.  การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

2.  การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งมสี่วนไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3.  ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพิม่  

วาระท่ี 9 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกี ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากท่าน 
ผูถ้อืหุน้รายใดมคี าถาม หรอืตอ้งการแสดงความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอเรยีนเชญิท่านซกัถามไดใ้นวาระนี้ 

เมื่อไม่มผีูถ้ือหุ้นซกัถาม และแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วม
ประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น. 

 

...............................................ประธานทีป่ระชุม 
 (นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 
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        (นางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรอืงศร)ี 

 


