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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร มนีางเมตตา  อุทกะพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชุม  ณ ขณะทีเ่ปิด

ประชมุ มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมจ านวน 98 คน นับจ านวนหุน้ได ้310,510,670 

หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.93 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจงึกล่าวเปิดการ

ประชมุจากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชาญวทิย ์ ฉนัทเลศิวทิยาเป็นผูด้ าเนินการประชมุ 

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกบัการที่บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้เสนอค าถาม

เกีย่วกบัการประชุมครัง้นี้ได้เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560  ถงึ

วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดงักล่าว กไ็ม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอค าถาม

เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุอืน่ๆ ใหท้ีป่ระชมุไดร้บัทราบ ดงันี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ ประกอบไปดว้ย 

1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

2. นายสมชาย  ภคภาสววิฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ

อสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายปราโมทย ์พรประภา   กรรมการอสิระ  
6. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ กรรมการบรษิทั  
7. นายกมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการบรษิทั  
8. นายก าพล ปุญโสณี กรรมการบรษิทั  
9. นางระรนิ  อทุกะพนัธุป์ญัจรุง่โรจน์ กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

10. นายโชคชยั  ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

11. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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ส าหรบัผูบ้รหิารและบุคคลอืน่ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ไดแ้ก ่ 

1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
3. นางสาวธนารพีมิปร ุ เลขานุการบรษิทั และผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
4. นางสาวณชัชา อูว่ฒันสมบตั ิ ผูส้อบบญัชตีวัแทนจากบรษิทัเคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

5. นางสาวปิยะวนั  มสีขุ ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัจากส านกังานคณุธรรมทนายความ 
 

  ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงมตวิ่า ก่อน
การลงมตใินวาระใดๆ ประธานจะใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ 
ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยวธิกีารใชบ้ตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้โดยสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของ
ผูถ้อืหุน้คอืหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง (1share : 1 vote)ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ ส าหรบัการลงมตใิน
วาระที ่1 จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนในการลงมตใินแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนในส่วนทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีงส่วนการลงมตวิาระที ่2 ถงึวาระที ่5จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมด ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัจะ
น าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะ
ใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุและเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดน้ าคะแนน 
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อ
ลงมตติามวาระไวแ้ลว้เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เหน็เป็นประการอืน่ จงึถอืตามทีผู่ด้ าเนินการประชมุชีแ้จง 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้

ถอืหุน้ในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจง้ขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมเพื่อเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้มาเป็นกรรมการ

ตรวจสอบคะแนนการลงมต ิซึง่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้เสนอตวัจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ นางสาวเสาวลกัษณ์ จริายุสโยธนิ 

และนายสมเกยีรต ิเกยีรตเิสรมิสกุล อาสาสมคัรเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมต ิจากนัน้ผูด้ าเนินการ

ประชมุจงึด าเนินการประชมุต่อไป 

 เมือ่ไดช้ีแ้จงจนครบถว้นแลว้ จงึไดเ้ริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ผูด้ าเนินการประชมุไดก้ล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ไดจ้ดั

ประชุมขึน้เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 นัน้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของบรษิทัคอื

เวบ็ไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บรษิทัยงัไดส้่งส าเนารายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้า

แลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ 
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ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษิัททีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ว่า “คณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560ไดม้กีารจด

บนัทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว” 

 กอ่นการลงมตมิผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามและตัง้ขอ้สงัเกต ดงันี้  

 นายธารา  ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบับนัทกึรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ว่าการบนัทกึรายงานประชมุในวาระต่างๆ น่าจะมขีอ้ปรบัปรงุอยูบ่า้ง ดงันี้  

 ในวาระที ่1 ควรบนัทกึว่าทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนน “เป็นเอกฉันท”์  เนื่องจากว่าแมใ้นวาระดงักล่าว

จะมผีูล้งมต ิ“งดออกเสยีง” อยู่ 1 ราย แต่ในวาระทีต่อ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากนัน้จะไม่น าเอาเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่

“งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง เมือ่วาระดงักล่าวไมม่ผีูล้งมต ิ“ไมเ่หน็ดว้ย” จงึถอืว่ามตเิป็นเอกฉนัท ์

 สว่นในวาระที ่5.1 วาระที ่5.2 วาระที ่6.1 วาระที ่6.1 และวาระที ่8 การลงมตใินวาระดงักล่าวเหล่านัน้ตอ้ง

ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของทีป่ระชุมและออกเสยีงลงคะแนน แต่มกีารบนัทกึว่าที่ประชุมมมีตอินุมตัดิ้วยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ ในการบนัทกึรายงานการประชุมจงึควร

ตดัค าว่า “มสีทิธ”ิ ออกไปดว้ย  

 นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิของบรษิทั ไดช้ีแ้จงขอบคุณ

ในขอ้สงัเกตทีม่ปีระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะไดด้ าเนินการบนัทกึใหค้รบถว้นในโอกาสต่อไป   

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560ด้วยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 112 321,016,908 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 112 321,016,908 100.00 
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อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากทีป่ระธานได้
กล่าวเปิดประชมุอกีจ านวน 14 ราย นบัไดจ้ านวน 10,506,238 หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั จ านวน 839,999,730 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ก่อนการพจิารณาในวาระที ่2 ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องจากตัง้แต่วาระที ่2 
วาระที ่3 และวาระที ่4 เป็นวาระต่อเนื่องทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุน ดงันัน้ เพื่อความสะดวกต่อการ
ประชมุ คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะขอน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการอนุมตั ิซึง่
หลงัจากคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ไดน้ าเสนอขอ้มลูแลว้ กจ็ะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ ทีม่ ี
จนกระทัง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม หรอืขอ้สงสยัใด ๆ แลว้ กจ็ะขอน าผูถ้อืหุน้เขา้สู่การพจิารณาอนุมตัใินวาระ
ต่าง ๆ ทัง้สามวาระ เริม่ตัง้แต่วาระที ่2 เป็นตน้ไปเมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ขดัขอ้งประการใด กรรมการและผูบ้รหิารจงึได้
ชีแ้จงขอ้มลูต่อทีป่ระชมุ ดงันี้   

นางระรนิ  อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการด าเนินงานและกลยุทธ์

ของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีกลยุทธ์ส าคัญคือ 

“OMNIMEDIA และ OMNICHANNEL”  

“OMNIMEDIA” คอืการด าเนินธุรกจิภายใตส้ื่อทีห่ลากหลายครบวงจรทีสุ่ด เรยีกว่ากลยุทธ์ “5 on” ไดแ้ก ่

On Print, On Line, On Air, On Ground และ On Point of Sale  

On Print คอืธุรกจิด้านการพมิพ ์ปจัจุบนับรษิทั มงีานพมิพท์ีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานพมิพน์ิตยสาร 

งานพมิพห์นงัสอืเล่ม รวมทัง้งานดา้นโรงพมิพท์ีม่กีารขยายการพมิพม์ากขึน้สูก่ารบรกิารดา้นงานพมิพค์รบวงจร  

On Line  บรษิทัมกีารหารายไดจ้ากทางออนไลน์เพิม่มากขึน้ ทัง้ทางดา้นเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ค และอนิสตราแก

รม สง่ผลใหผู้ค้นเขา้ถงึสือ่ สนิคา้และบรกิารของบรษิทัมากขึน้  

On Air คอื ธุรกจิทวี ีปจัจุบนัอนัดบัความนิยมของชอ่งรายการโทรทศัน์ของบรษิทัไดร้บัความนิยมจากผูช้ม

มากขึน้ตามล าดบั นอกจากนี้ เนื้อหารายการต่างๆ ทีอ่อกอากาศทางรายการโทรทศัน์กย็งัมกีารน าเอาไปชมซ ้าผ่าน

ทางเวบ็ไซตย์ทูปูอกีเป็นจ านวนมากถอืเป็นการยนืยนัความนิยมในเนื้อหารายการของบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

On Ground เป็นชอ่งทางการหารายไดข้องบรษิทัผ่านทางช่องทางการจดังานแฟรต์่างๆ ซึง่เป็นทีร่บัรูข้อง

ผูค้นทัว่ไปอยูแ่ลว้ 
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On Point of Sale เป็นการหารายได้ผ่านทางรา้นหนังสอืนายอนิทร์ ซึ่งปจัจุบนักม็กีารเตบิโตด้วยด ี

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขายผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ 

ส าหรบักลยทุธใ์นการด าเนินงานในอนาคตจะเน้นการเจาะกลุ่มลูกคา้โดยการรวมกนัของสื่อหลายๆ อย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสอืเล่ม งานแฟร ์กจิกรรมต่างๆ การจดัอบรมสมัมนา โดยเน้นตามประเภทความสนใจ

ของแต่ละกลุ่มลกูคา้ ดงันี้  กลุ่มบา้น (House& Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเดก็ (Baby 

& Kids) กลุ่มแฟชัน่และความงาม (Fashion & Beauty) กลุ่มผูช้าย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young 

Generation)  

 ส่วนกลยุทธ์ทีส่ าคญัอกีประการคอื “OMNICHANNEL” ซึง่เป็นการใชส้ื่อต่างๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัมอียู่ทัง้หมด

มากระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคผ่านธุรกรรมในรูปแบบ E-Commerce หรือในกลุ่มบริษัทเรียกว่า “Media-

Commerce” ซึง่จะเป็นกลยทุธส์ าคญัส าหรบัครึง่ปีหลงันี้  

ดว้ยกลยทุธด์งักล่าวขา้งตน้ จะท าใหภ้ายใน 5 ปีต่อจากนี้ไปโครงสรา้งรายไดจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงไปจาก

เดมิ ซึง่แมว้่าฐานรายไดห้ลกัจะยงัคงมาจากงานดา้นการพมิพแ์ละงานดา้นทวีเีป็นหลกั แต่ขณะเดยีวกนักจ็ะมกีาร

เพิม่รายไดจ้ากสือ่อืน่และชอ่งทางอืน่ๆ ใหม้สีดัสว่นมากยิง่ขึน้ อนัจะท าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีม่ ัน่คงมากยิง่ขึน้ 

ต่อมานายโชคชยั  ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุไดร้บัทราบใน

สว่นของธุรกจิสายงานโทรทศัน์นัน้ว่ามพีฒันาการทีด่เีตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเหน็ไดจ้ากผลการจดัระดบัความ

นิยม (เรตติง้) ทีร่ายการโทรทศัน์ของบรษิทัไดร้บัความนิยมขึน้อยา่งต่อเนื่องสงูขึน้เรือ่ยๆ   

จากนัน้นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร ได้รายงานชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบ

รายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

ผลประกอบการของบรษิทั (รายละเอยีดเกีย่วกบัรายได ้และก าไรสทุธ)ิ  

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายได ้เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัในปี 2559 บรษิทัมรีายได้

จ านวน 1,698 ลา้นบาท โดยในไตรมาสที ่1/2560 บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 392 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที ่

1/2559 บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 347 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 13 เปอรเ์ซน็ต์ ในขณะทีเ่มื่อพจิารณาจากงบการเงนิรวม 

ซึง่รวมผลประกอบการธุรกจิทวีดีว้ยนัน้ ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมจ านวน1,894 ลา้นบาท โดย

ในไตรมาสที ่1/2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ านวน 465 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที ่1/2559 บรษิทั
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และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ านวน 375 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 24 เปอรเ์ซน็ต์ โดยธุรกจิทวีมีอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้เป็น

ล าดบั  

รายละเอยีดเกีย่วกบัผลก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทในปี 

2559 บรษิทัมผีลประกอบการเป็นก าไรสุทธจิ านวน 223 ล้านบาท โดยในไตรมาสที ่1/2560 บรษิทัมผีลก าไร

จ านวน31 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที ่1/2559 บรษิทัมผีลก าไร 11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ขึน้ 182 เปอรเ์ซน็ต ์

ในขณะทีเ่มือ่พจิารณาจากงบการเงนิรวม ซึง่รวมผลประกอบการธุรกจิทวีดีว้ยนัน้ ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย

มผีลประกอบการขาดทุนสุทธจิ านวน 625 ลา้นบาท โดยในไตรมาสที ่1/2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลขาดทุน

จ านวน 99 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที ่1/2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลการขาดทุนจ านวนสุทธ ิ172 

ลา้นบาท ผลประกอบการดขีึน้ 42 เปอรเ์ซน็ตท์ัง้นี้ ในปีนี้บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะปรบัปรงุผลประกอบการใหด้ขี ึน้  

โครงสรา้งหนี้สนิต่อทนุ 

 รายละเอยีดของสดัส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในปี 2557 บรษิทัมหีนี้สนิรวมจ านวน 

3,407 ลา้นบาท มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,965 ลา้นบาท หรอืมสีดัส่วนเท่ากบั 1.73 เท่า ในปี 2558 บรษิทัมี

หนี้สนิจ านวน 3,706 ลา้นบาท มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,395 ลา้นบาท หรอืมสีดัส่วนเท่ากบั 2.66 เท่า ในปี 

2559 บรษิทัมหีนี้สนิจ านวน 3,971 ล้านบาท มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 770 ล้านบาท หรอืมสีดัส่วนเท่ากบั 5.16 

เท่า และส าหรบัในไตรมาสที ่1/2560 ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการเพิม่ทุนจ านวน 850 ลา้นบาท 

บรษิทัมหีนี้สนิจ านวน 3,430 ลา้นบาท มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,509 ลา้นบาท หรอืมสีดัสว่นเทา่กบั 2.27 เทา่  

 รายละเอยีดเกีย่วกบัภาระหนี้เงนิกูย้มืทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2557 บรษิทัมภีาระเงนิกูร้วมจ านวน 570 ลา้นบาท 

มภีาระดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 25 ล้านบาท ปี 2558 บรษิทัมภีาระเงนิกู้รวมจ านวน 1,630 ล้านบาท และมภีาระ

ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 88 ล้านบาท ปี 2559 บรษิทัมภีาระหนี้รวมจ านวน 2,290 ล้านบาท มภีาระดอกเบี้ยจ่ายห

จ านวน 136 ลา้นบาท     และในไตรมาสที ่1/2560 บรษิทัมภีาระเงนิกูร้วม 1,704 ลา้นบาท มภีาระดอกเบี้ยจ่าย

จ านวน 36 ลา้นบาท จะเหน็ไดว้่าภาระหนี้เงนิกูแ้ละภาระดอกเบีย้จ่ายจ านวนมากนัน้ เป็นสิง่ทีบ่ ัน่ทอนผลก าไรของ

บรษิทัเป็นอยา่งยิง่ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมภีาระผกูพนัในอนาคต ไดแ้ก่ค่าใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ทีต่อ้ง

ช าระในส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 1,051 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งการเพิม่ทุนเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ย และมี

เงนิทนุรองรบัภาระผกูพนัในอนาคตดงักล่าว   

 ความเป็นมาของโครงสรา้งทนุ  

  เดมิบรษิทัมจี านวนหุน้สามญัจ านวน 220 ลา้นหุน้ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 220 ลา้นบาท ต่อมาเมื่อการ

ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 มกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนมาอกีจ านวน 200 ลา้นหุน้ 



 

7 
 
 

โดยจดัสรรใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในราคาจ าหน่ายหุน้ละ 4.25 บาท บรษิทัไดเ้งนิจากการเพิม่ทุนจ านวน 

850 ล้านบาท ภายหลงัจากการเพิม่ทุนครัง้ดงักล่าวท าใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 420 ล้านบาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 420 ลา้นหุน้ และในการเพิม่ทุนครัง้นี้บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดย

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนอกีจ านวน 840 ลา้นหุน้ โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในสดัส่วน 1 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หุน้

สามญัใหม่ ในราคาจ าหน่ายหุน้ละ 4.25 บาท หากผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธคิรบ 100% บรษิทัจะได้เงนิจากการเพิม่ทุน

จ านวน 3,570 ลา้นบาท ทัง้นี้ ภายหลงัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้นี้ บรษิทัจะมจี านวนทุนจดทะเบยีนทัง้สิ้น

จ านวน 1,260 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,260 ลา้นหุน้ 

 ส าหรบัการเพิม่ทนุครัง้นี้ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุไดต้ามสดัสว่นของการถอืหุน้เท่านัน้ ใน

กรณีทีหุ่น้คงเหลอืจากการจดัสรรจะไมม่กีารน าไปจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายอื่น ทัง้นี้ บรษิทัคาดหวงัว่าหากทีป่ระชุม

มมีติอนุมตัิให้มกีารเพิม่ทุนแล้วผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิจองซื้อเป็นจ านวนมาก เพราะหากผู้ถือหุ้นจองซื้อมากเท่าใด

บริษัทก็จะมีเงนิเพื่อน ามาใช้ในการลงทุนและการด าเนินงานของบรษิัทมากขึ้นเท่านัน้ อย่างไรก็ตามบรษิัทก็

คาดหวงัว่าน่าจะมผีูถ้อืหุน้จองซื้อหุน้ในอตัราตัง้แต่ 70 เปอรเ์ซน็ต์ ถงึจ านวน 100 เปอรเ์ซน็ต์เตม็ โดยคดิค านวณ

เงนิรายไดจ้ากการใชส้ทิธจิองซือ้ในแต่ละสดัสว่นดงันี้ คอื หากผูถ้อืหุน้จองซือ้หุน้เพิม่ทุนในสดัส่วน 100 เปอรเ์ซน็ต ์

บรษิทัจะได้รบัเงนิเพิม่ทุนทัง้หมดเต็มจ านวน 3,570 ล้านบาท หากมผีู้ถอืหุน้จองซื้อหุน้เพิม่ทุนในสดัส่วน 90 

เปอรเ์ซน็ต์ บรษิทัจะไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจ านวน 3,210 ลา้นบาท ลดลงจากจ านวนเงนิทีค่าดว่าจะไดร้บัทัง้หมด 360 

ลา้นบาท หากมผีูถ้อืหุน้จองซื้อหุน้เพิม่ทุนในสดัส่วน 80 เปอรเ์ซน็ต์ บรษิทัจะไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจ านวน 2,850 ลา้น

บาท ลดลงจากจ านวนเงนิทีค่าดว่าจะไดท้ัง้หมด 720 ลา้นบาท และหากมผีูถ้อืหุน้จองซื้อหุน้เพิม่ทุนในสดัส่วน 70 

เปอร์เซ็นต์ บรษิทัจะไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจ านวน 2,500 ล้านบาท ลดลงจากจ านวนเงนิทีค่าดว่าจะได้ทัง้หมด 1,070 

ลา้นบาท 

 วตัถุประสงคก์ารเพิม่ทนุ  

 ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ใชส้ทิธคิรบทัง้ 100% จะน าไปใชใ้นสว่นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ช าระเงนิกูย้มื จ านวนประมาณ 1,400 ลา้นบาท 
(2) ขยายธุรกจิสิง่พมิพจ์ะใชเ้งนิประมาณ 400 ลา้นบาท  

           (3)  ขยายธุรกจิทวีจีะใชเ้งนิประมาณ 500 ลา้นบาท 
           (4)  รองรบัภาระผกูพนัในอนาคตกล่าวคอื เป็นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการช าระคา่ใบอนุญาตประกอบกจิการ  
                 โทรทศัน์จะใชเ้งนิประมาณ 1,050 ลา้นบาท   
           (5) ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนจะใชเ้งนิประมาณ 220 ลา้นบาท 
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 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุ 

(1) โครงสรา้งทางการเงนิ (Debt to Equity Ratio) ต ่ากว่า 1 เทา่ 
(2) ลดภาระหนี้และภาระดอกเบีย้จ่าย  
(3) ลงทุนซื้อเครื่องจกัรใหม่ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดภาระการซ่อมแซม และค่าโสหุย้ในการ

ผลติ  
(4) ลงทนุในธุรกจิ Media Commerce เพือ่ต่อยอดธุรกจิของกลุ่ม  
(5) เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิทวีี โดยลงทุน Contents เพื่อเพิม่ความหลากหลาย

ของรายการ ลงทนุในอปุกรณ์เครือ่งมอืต่าง ๆ และมเีงนิทนุทีส่ามารถผลติรายการของตนเองเพิม่ขึน้ 
(6) มเีงนิทนุส ารองทีจ่ะรองรบัการจ่ายคา่ใบอนุญาตคงเหลอืไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
(7) มเีงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งเพยีงพอ เพือ่เพิม่สภาพคล่องในการด าเนินธุรกจิ 

ทัง้นี้ โดยสรุปจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัและการด าเนินธุรกจิ ทัง้ทางด้านธุรกจิทวีแีละธุรกจิ
ของกลุ่ม ซึง่จะสรา้งความมัน่คงและเตบิโต ทัง้รายไดแ้ละผลก าไร 

 เมื่อกรรมการและผูบ้รหิารไดช้ี้แจงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมครบถว้นแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

ดงันี้ 

 นายฮัง้ใช ้ อคัควสิกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะจากนายสพุจน์  เอือ้ชยัเลศิกลุ ไดก้ล่าวชื่นชมในการชีแ้จงขอ้มลูของ

บรษิทัทีไ่ดใ้หร้ายละเอยีดครบถว้น ทัง้ยงัไดก้ล่าวขอบคณุทีบ่รษิทัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อก าหนดสทิธผิู้

มสีทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุในวนัที ่21 สงิหาคม 2560 อนัเป็นการก าหนดภายหลงัจากทีม่มีตเิกีย่วกบัการเพิม่ทุนเสรจ็

สิน้แลว้อนัถอืว่าบรษิทัมธีรรมาภบิาลในเรือ่งดงักล่าว อยา่งไรกต็าม มปีระเดน็ค าถามเกีย่วกบัการทีบ่รษิทัไม่น าเอา

หุน้ส่วนเกนิจากการจองซื้อไม่ครบของผูถ้อืหุน้เดมิไปจ าหน่ายแก่ผู้ถอืหุน้อื่นหรอืบุคคลอื่นใดอกีจะถอืเป็นการปิด

โอกาสแกผู่ถ้อืหุน้อืน่หรอืปิดโอกาสในการหาเงนิทุนของบรษิทัหรอืไม่ เพราะหากบรษิทัสามารถน าเอาไปจ าหน่าย

แกผู่ถ้อืหุน้หรอืบุคคลอืน่ไดก้จ็ะท าใหบ้รษิทัมโีอกาสไดร้บัเงนิทนุไดค้รบถว้น  

 นายนรรตัน์  ลิ่มนรรตัน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกบัการที่บริษัทไม่น าเอาหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อไป

จ าหน่ายแก่ผูถ้อืหุน้อื่นนัน้ หากมองในมุมของผูถ้อืหุน้ทีม่เีงนิทุนเพยีงพอกอ็าจเป็นการปิดโอกาสในการลงทุนเพิม่ 

แต่หากมองในมุมของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มกี าลงัเงนิเพยีงพอกอ็าจถอืเป็นการถูกลดสดัส่วนและเกดิความเสยีเปรยีบได ้

อย่างไรกต็ามเมื่อบรษิทัได้พจิารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วกเ็ห็นว่าการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้มแีรงจูงใจเพยีงพอที่

น่าจะท าใหผู้ถ้อืหุน้จองซือ้ตามสทิธเิป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ ดงันัน้ จงึเหน็ว่าบรษิทัควรเลอืกด าเนินการในแนวทางที่
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กระทบกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใหน้้อยทีส่ดุ จงึพจิารณาไมน่ าเอาหุน้สว่นทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุน้ไปจ าหน่าย

แกผู่ถ้อืหุน้หรอืบุคคลอืน่ใดอกี 

 นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยมกีรรมการและ

ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงเป็นประเดน็ ดงันี้ 

 ค าถาม  จากหนงัสอืเชญิประชมุมขีอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อราคาตลาด

ของหุน้โดยคดิค านวณราคาตลาดหลงัการเสนอขายได้ที ่5.14 บาทต่อหุน้ อยากทราบว่าคดิค านวณได้จ านวน

ดงักล่าวอยา่งไร และผลของการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุไดจ้ านวนมากน้อยต่างกนั จะเป็นปจัจยัใหม้ผีลกระทบต่อผูถ้อื

หุน้ผนัแปรไปหรอืไม ่อยา่งไร 

 นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัการค านวณ

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ภายหลงัจากการเสนอขายว่าตวัเลขดงักล่าวไม่ใช่ตวัเลขทีจ่ะเกดิขึน้จรงิขึน้อยู่กบั

ราคาตลาดกอ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่ก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุ อย่างไรกต็ามการค านวณเบื้องตน้

ดงักล่าวบรษิทัไดค้ านวณโดยน าเอาราคาถวัเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้พิม่ทุนคอื

วนัที ่30 มถิุนายน 2560 เทา่กบั 6.91 บาท มาค านวณว่าถา้บรษิทัเพิม่ทุนในอตัรา 1 หุน้เดมิต่อ 2 หุน้เพิม่ทุนใหม ่

โดยค านวณจาก 1 หุน้เดมิทีร่าคา 6.91 บาทต่อ 2 หุน้ใหมท่ีร่าคา 4.25 บาท จงึไดร้าคาตลาดหลงัการเสนอขายหุน้

เพิม่ทุนที ่5.14 บาท ทัง้นี้หากจ าหน่ายหุน้เพิม่ทุนไดไ้ม่หมดทัง้จ านวนผลกระทบดา้นราคากจ็ะมกีารเปลีย่นแปลง

ไป  

 ค าถาม แผนธุรกจิเกีย่วกบัการท าอคีอมเมริซ์ว่าตามทีป่รากฏจากขา่วสารโดยทัว่ไป มขีา่วว่าบรษิทัในเครอื

ของกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่กลุ่มใหม่ของบรษิทัไปซื้อหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนซึง่ประกอบกจิการเกีย่วกบัธุรกจิออนไลน์

มาบรหิารจดัการ อยากทราบว่ากรณีดงักล่าวจะเกดิความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั

ธุรกจิของบรษิทัหรอืไม ่อยา่งไร 

 นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่าไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหุน้ตามขา่วทีผู่ถ้อืหุน้สอบถาม

จงึไมไ่ดท้ราบขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ อยา่งไรกต็าม หากว่าบรษิทัดงักล่าวมธีุรกจิออนไลน์จรงิกไ็ม่น่าจะเป็นความ

ขดัแยง้ของผลประโยชน์แต่อย่างใด แต่ในทางกลบักนัจะสามารถกลายเป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีจ่ะมาส่งเสรมิให้

ธุรกจิอคีอมเมริ์ซของบรษิัทมคีวามเติบโตก้าวหน้ายิง่ขึ้นอกี เพราะบรษิัทเองมสีื่อต่างๆ ขณะที่บรษิัทตามข่าว

ดงักล่าวมสีนิคา้ต่างๆ ในการจ าหน่ายจ านวนมาก กน่็าจะเป็นพนัธมติรกนัในทางธุรกจิมากกว่าเป็นการแขง่ขนัหรอื

มผีลประโยชน์ขดัแยง้กนัตามทีผู่ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้สงัเกต 
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ค าถาม ต่อเนื่องมาจากค าถามทีผ่า่นมาทราบว่าเมือ่มกีารซือ้หุน้บรษิทัจดทะเบยีนมาแลว้มกีารถอนหุน้ของ

บรษิทัดงักล่าวออกจากตลาดหลกัทรพัย์ ดงันัน้จึงขอสอบถามว่าในอนาคตบรษิัทมนีโยบายในการถอนหุ้นของ

บรษิทัออกจากตลาดหลกัทรพัยห์รอืไม ่อยา่งไร  

 นายนรรตัน์ ลิ่มนรรตัน์ ได้ชี้แจงว่าในการท าธุรกรรมต่างๆ ของแต่ละบรษิัทมเีหตุปจัจยัที่แตกต่างกนั 

ส่งผลให้มกีารด าเนินการที่ไม่เหมอืนกนั เกี่ยวกบัการเขา้มาถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุน้ใหม่นัน้ มเีหตุมาจากการที่

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใส 

สามารถระดมทนุไดห้ลากหลายวธิกีาร จงึไมม่เีหตุผลใดทีจ่ะน าเอาหุน้ของบรษิทัออกจากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย ์

 นายไกรฤกษ์  โพธอิภฐิาณวสิุทธิ ์ผูร้บัมอบฉันทะจากนายบดนิทร ์โพธอิภฐิาณวสิุทธิไ์ดส้อบถามว่ากลุ่มผู้

ถอืหุน้ใหมม่แีนวทางในการสรา้งความรว่มมอืทางธุรกจิกบับรษิทัในดา้นอืน่ๆ บา้งหรอืไม ่อยา่งไร 

 นายกมลนัย  ชยัเฉนียนได้ชี้แจงว่ากลุ่มผูถ้ือหุ้นใหม่ของบรษิทัมแีนวทางในการร่วมมอืและส่งเสรมิกนั

ในทางธุรกจิอยูแ่ลว้ แต่จะพจิารณาเป็นเรือ่งๆ ไป เชน่ เกีย่วกบัธุรกจิทวี ีกม็กีารท ารายการโทรทศัน์ร่วมกนั รวมทัง้

การใชส้ื่อโฆษณาของสนิคา้และบรกิารต่างๆ ผ่านสื่อทวี ีนอกจากนี้ย ังมคีวามร่วมมอืร่วมกนัในดา้นอื่นๆ ดว้ยเช่น 

การเปิดรา้นหนังสอืนายอนิทร์ในพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ของกลุ่ม การร่วมมอืกนัในธุรกจิการจดักจิกรรม งานแฟรต์่างๆ 

เป็นตน้  

นายกติต ิ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองไดส้อบถามเกีย่วกบัแนวทางในการแขง่ขนักบั

คูแ่ขง่ขนัของธุรกจิทวี ี

นายโชคชยั  ปญัจรุง่โรจน์ ไดช้ีแ้จงแนวทางในการแขง่ขนัของธุรกจิทวีวี่า บรษิทัมุง่เน้นปรบัปรงุรายการให้

ดขี ึน้ และกม็กีารจดัซื้อเนื้อหารายการทีม่คีุณภาพจากต่างประเทศ และยงัมกีารหาพนัธมติรทางธุรกจิทีเ่ป็นผูจ้ดั

จ าหน่ายเนื้อหารายการโทรทศัน์ทีม่ชี ื่อเสยีงระดบัโลกอนัจะเป็นการยกระดบัชื่อเสยีงและคุณภาพของช่องรายการ

โทรทศัน์ของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจากนี้ ยงัมกีารมุ่งเน้นผลติเนื้อหารายการโทรทศัน์ทอ้งถิน่โดยการรบับุคลากรที่

มคีณุภาพเขา้มาด าเนินการในเรือ่งดงักล่าว รวมตลอดถงึการน าเอาเนื้อหารายการต่างๆ มาหารายไดผ้่านช่องทาง

ออนไลน์เพือ่เป็นการขยายฐานรายไดแ้ละการรบัรูข้องผูช้มใหม้มีากขึน้  

นายธารา  ชลปราณี ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองไดส้อบถามทีป่ระชุม ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารไดช้ีแ้จง

เป็นประเดน็ดงันี้  
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ค าถาม  สอบถามเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ของการใชเ้งนิเพิม่ทุนเปรยีบเทยีบกนัระหว่างกรณีได้รบัเงนิเพิม่

ทุน 100 เปอรเ์ซน็ต์กบั 70 เปอรเ์ซน็ต์ ในส่วนของธุรกจิสิง่พมิพ ์(400 ลา้นบาท และ200 ลา้นบาท) กบัธุรกจิทวี ี

(500 ลา้นบาท และ400 ลา้นบาท) จะเหน็ว่ามสีดัสว่นทีแ่ตกต่างกนัมาก เปรยีบเสมอืนว่าธุรกจิทวีมีคีวามส าคญัหรอื

สามารถสรา้งอตัราก าไรไดด้กีว่าธุรกจิสิง่พมิพใ์ชห่รอืไม ่อยา่งไร 

นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ชี้แจงว่าทุกธุรกจิมคีวามส าคญัเหมอืนกนัหมด เพยีงแต่ว่าธุรกจิสิง่พมิพ์ยงัคงมี

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เดมิทีพ่อจะใชง้านไปไดก้อ่น ซึง่หากไดเ้งนิเพิม่ทนุตามเป้าหมายกจ็ะมกีารซื้อเครื่องจกัรใหม่

ทดแทนอนัจะส่งผลใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ แต่หากได้เงนิเพิม่ทุนน้อยกส็ามารถซ่อมแซมใชไ้ปก่อนได ้

ในขณะทีธุ่รกจิทวีอีาจยงัคงขาดแคลนเนื้อหารายการทีจ่ะไปช่วยก่อใหเ้กดิรายไดม้ากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็ามไม่อาจ

น าเอาธุรกจิทัง้สองอยา่งมาเปรยีบเทยีบอตัราในการท าก าไรไดโ้ดยตรง เพราะต่างกม็ลีกัษณะเฉพาะทีไ่มเ่หมอืนกนั 

ค าถาม สอบถามเกีย่วกบัแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนส าหรบัค่าใชจ้่ายในอนาคต ในกรณีที่ได้รบัเงนิเพิม่ทุน 

100 เปอรเ์ซน็ต์ จ านวน 1,050 ลา้นบาท แต่กรณีไดร้บัเงนิเพิม่ทุน 70 เปอรเ์ซน็ต์กลบัก าหนดไวเ้พยีง 300 ลา้น

บาท อนัแสดงใหเ้หน็ว่าค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วน จงึไม่จ าเป็นต้องเพิม่ทุนมาก่อนไดห้รอืไม ่

บรษิทัสามารถเพิม่ทนุมาในคราวหลงัไดห้รอืไม ่อยา่งไร  

นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ชีแ้จงว่าแมว้่าคา่ใชจ้่ายดงักล่าว จะเป็นคา่ใชจ้่ายในอนาคตแต่หากบรษิทัไดร้บัเงนิ

เพิม่ทุนมาตามจ านวนทีต่ัง้เป้าหมายไวก้จ็ะท าใหบ้รษิทัไม่ต้องมาเพิม่ทุนใหม่ เพราะเจตนาของบรษิทัคอืเพิม่ทุน

ครัง้เดยีวแลว้สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้กีนานไม่ต้องมาเพิม่ทุนบ่อยๆ  และหากไดเ้งนิมาใชจ้่ายในส่วนนี้ประมาณ 

300 ลา้นบาท กส็ามารถน าไปจ่ายคา่ใบอนุญาตไดเ้พยีงปีเดยีวเท่านัน้ ในปีต่อไปหากไม่เพิม่ทุนกอ็าจตอ้งกูย้มืเงนิ

มาใช้จ่ายในส่วนนี้อนัจะเป็นการสร้างภาระดอกเบี้ยให้แก่บรษิัทอีกครัง้ดังนัน้ การได้เงนิเพิม่ทุนมามากตาม

เป้าหมายยอ่มเป็นประโยชน์มากกว่า 

นายฤทธิชยั  หยิบเจรญิพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุม ซึ่งกรรมการและ

ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จง เป็นประเดน็ดงันี้  

ค าถาม ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ไม่เหน็ด้วยกบัการทีบ่รษิทัไม่น าเอาหุน้ส่วนทีเ่หลอืจากการจองซื้อมา

จ าหน่ายใหมแ่กผู่หุ้น้อืน่ไดเ้กนิสทิธ ิเพราะถอืเป็นการตดัสทิธไิม่ใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไดซ้ื้อหุน้เพิม่เพื่อรกัษาสดัส่วน

การถอืหุน้ของตนเอง 
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นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ได้ชี้แจงว่า บรษิทัได้ชีแ้จงเหตุผลของเรื่องดงักล่าวไปแลว้ขา้งต้น และขอชี้แจง

เพิม่เตมิว่าหากมกีารใหจ้องซือ้เกนิสทิธไิด ้กจ็ะตอ้งน าเอาหุน้ส่วนทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ใชส้ทิธมิา

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายอืน่ทีใ่ชเ้กนิสทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้ ซึง่กจ็ะท าใหผู้ถ้อืหุน้รายใหญ่กจ็ะมโีอกาสไดร้บัการ

จดัสรรมากกว่าผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ดงันัน้ การไมน่ าเอาหุน้สว่นทีเ่หลอืนัน้มาจดัสรรจงึเป็นแนวทางทีเ่ป็นธรรมแก่ผูถ้อื

หุน้ทกุราย 

ค าถาม อยากใหอ้ธบิายรปูแบบการหารายไดใ้นอนาคตของกลยุทธ์ “On Point of Sale” ว่ามวีธิกีารหา

รายไดอ้ยา่งไร  

นางระรนิ  อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ได้ชีแ้จงว่ากรณีของกลยุทธ์ 5 ON นัน้ในอนาคตต้องการเพิม่เตมิ

ช่องทางในการหารายได้ในช่องทางใหม่ ไม่พึง่พาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว ส่วนการหารายได้จาก  

On Point of Sale คอืมุง่เน้นการหารายไดจ้าก Media Commerce โดยการใชม้เีดยีช่องทางต่างๆ ในการหารายได้

ขายสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กผู่บ้รโิภคไปพรอ้มกบัรบัชมสือ่ต่างๆ นัน้ดว้ย  

เมือ่ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและกรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารไดต้อบขอ้ซกัถามต่างๆ เป็นทีช่ดัแจง้แลว้ ผูด้ าเนินการ
ประชุม จงึได้สรุปประเด็นเกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบรษิทัว่า บรษิทัมคีวามต้องการใชเ้งนิทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
ลงทนุในธุรกจิสิง่พมิพ ์และธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และสตูดโิอ การช าระ
ค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั ค่าบรกิารโครงข่ายทวีดีจิทิลั ตลอดจนการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้นี้ จุดประสงค์หลกัเพื่อคงการเป็นผูผ้ลติงานพมิพ์และการผลติรายการโทรทศัน์ทีม่คีุณภาพ 
และท าใหธุ้รกจิสิง่พมิพแ์ละธุรกจิทวีดีจิทิลัมผีลการด าเนินงานเตบิโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ในการนี้ บรษิทั
จงึพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเพิม่ทุนและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จะเป็นแนวทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด จงึท า
การเสนอเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 บาท 
เป็นทนุจดทะเบยีนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 839,999,730 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ก าหนดราคาเสนอขายที ่4.25 บาทต่อหุน้ และมสีดัส่วน
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หุน้สามญัใหม ่ทัง้นี้ รายละเอยีดการเพิม่ทนุและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั ปรากฏตามหนงัสอืเชญิประชมุสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ว่า“คณะกรรมการบรษิทั
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 839,999,730 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกิจ
สิง่พมิพ ์และธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และสตูดโิอ การช าระค่าใบอนุญาต
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ทีวีดิจิทลั ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั ตลอดจนการจ่ายคืนเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวยีน” 

เมื่อชี้แจงเสรจ็สิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ด าเนินการ
ประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามทีม่กีารเสนอด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมรีายละเอยีดดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 114 321,029.058 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 114 321,029,058 100.00 
อนึ่ง ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากวาระทีผ่่านมาอีกจ านวน 2 ราย นับได้

จ านวน 12,150 หุน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั 

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงัมี

รายละเอยีดตามวาระที่ 2 ขา้งต้น จึงเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 
  

1,259,999,595 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสน
เกา้หมืน่เกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้บาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น  
 

1,259,999,595 หุน้ (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสน
เกา้หมืน่เกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 1,259,999,595 หุน้ (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสน

เกา้หมืน่เกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -  หุน้ ( - หุน้) ” 
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ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธทิีก่รมพฒันาธุรกจิ

การคา้ มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า“คณะกรรมการบรษิทั

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้” 

เมื่อชี้แจงเสรจ็สิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ด าเนินการ
ประชมุไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกบัการจด

ทะเบยีนของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 114 321,029,058 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 114 321,029,058 100.00 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 839,999,730 หุ้น 

 ผูด้ าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าสบืเนื่องมาจากเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงัมรีายละเอยีด

ตามวาระที ่2 ขา้งตน้บรษิทัจงึตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ก าหนดสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 หุน้

สามญัใหม่ ก าหนดราคาเสนอขายที ่4.25 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธจิองซื้อตามสดัส่วนหุน้สามญั

เดมิทีถ่อือยูเ่ทา่นัน้ ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุ้นเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะขออนุมตักิารลดทุน

จดทะเบยีนของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ในคราวถดัไปโดยจะไม่น าไปจดัสรรใหแ้ก่ผูใ้ดเพิม่เตมิอกี ผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ภายหลงัการจองซือ้ มดีงันี้ 
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 1) ผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)  

 กรณีผูถ้อืหุน้เดมิทกุรายจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวนตามสทิธ ิจะไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนการ

ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิแต่อยา่งใด แต่หากผูถ้อืหุน้เดมิรายใดไมใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ หรอืใชส้ิทธบิางส่วน 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวกจ็ะลดลง ซึง่ระดบัผลกระทบดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัจ านวนหุน้สามญัเพิม่

ทนุทีม่กีารจองซือ้ทัง้หมดในชว่งเวลาทีบ่รษิทัเปิดใหจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ 

 2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  

 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้อาจเป็นดงันี้ 

 = (ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย – ราคาหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดกอ่นการเสนอขายโดยที ่

 ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรพัย์ 7 วันท าการย้อนหลังก่อนวันที่

คณะกรรมการมมีตใินวนัที ่30 มถิุนายน 2560 = 6.91 บาทต่อหุน้ 

 ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่

เสนอขายครัง้นี้) / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้) = 5.14 บาทต่อหุน้ 

 ดงันัน้ การลดลงของราคาตลาดของหุน้ = รอ้ยละ 25.64  

 3) ผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้ (Earning per Share – EPS Dilution) 

 กรณีผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวนตามสทิธ ิก าไรต่อหุน้(กรณีค านวณโดย

ค านึงถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของจ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทนุเทา่นัน้) จะลดลงในอตัรารอ้ย

ละ 66.67 

 ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทั

เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ก าหนดสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราส่วน 1 หุน้สามญั

เดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ ก าหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมสีทิธิจองซื้อตาม

สดัสว่นหุน้สามญัเดมิทีถ่อือยูเ่ทา่นัน้ ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะขอ

อนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัในการประชมุผูถ้อืหุน้ในคราวถดัไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติ



 

16 
 
 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอืบุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น (1) การก าหนดขอ้ก าหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่ นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร

เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ได้ตามทีเ่หน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/

หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป” 

 เมื่อชี้แจงเสรจ็สิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการได้

ประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 839,999,730 หุน้ ตามที่

เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 114 321,029,058 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 114 321,029,058 100.00 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของ
บริษทั โดยเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทัอีก 4  ข้อ  
 ผูด้ าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า เนื่องดว้ยบรษิทัไดม้นีโยบายขยายธุรกจิเพิม่เตมิ จงึขอเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรบัธุรกิจในอนาคตของบริษัทโดยเพิ่ม

วตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 4 ขอ้ เป็น ขอ้ที ่54-57 โดยมรีายละเอยีดของวตัถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิ ดงันี้  
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“ขอ้ 54. ประกอบกจิการจดัพมิพ ์ผลติแบบเรยีน หนังสอื สิง่พมิพ ์สื่อการเรยีนการสอนรวมถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การศกึษาทกุประเภท 

ขอ้ 55. ประกอบธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ขอ้ 56. ประกอบธุรกจิเพื่อใหบ้รกิารพฒันา การเป็นทีป่รกึษา และใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ระกอบธุรกจิทัว่ ไปใน

การวางระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ขอ้ 57. ประกอบธุรกจิบรกิารรบัช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์” 
  

และดว้ยเหตุทีก่ารเพิม่เตมิวตัถุประสงคด์งักล่าวจะตอ้งมกีารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิดงันัน้ ทีป่ระชุมจงึ

ตอ้งพจิารณาเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรษิทับรคิณห์สนธ ิขอ้ 3. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข

เพิม่เตมิวตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ย  

 ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า“คณะกรรมการบรษิทั

เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมถอืหุน้ อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงค์ของบรษิทัตัง้แต่ขอ้ 54 - 57 เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัธุรกจิของบรษิทัทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เป็น วตัถุประสงค์ของ

บรษิทัมจี านวน 57 ขอ้” 

นายธารา  ชลปราณี ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่วตัถุประสงคใ์นครัง้นี้ 

ครอบคลุมการรบัจ้างจดัพมิพ์ และการจดัจ าหน่ายสิง่พมิพ์ รวมตลอดถึงการเขา้ประมูลงานของทัง้ภาครฐัและ

เอกชนหรอืไม ่อยา่งไร 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ไดช้ี้แจงว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคค์รัง้นี้เป็นการแกไ้ขให้สอดคล้องกบั

ถอ้ยค าทีก่ าหนดไวโ้ดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ส่วนการประกอบกจิการต่างๆ ทีผู่ถ้อื

หุน้สอบถามนัน้บรษิทัมวีตัถุประสงคใ์นขอ้อืน่ๆ ทีค่รอบคลุมอยูแ่ลว้ 

เมื่อชี้แจงเสรจ็สิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ด าเนินการ
ประชมุไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 4 

ขอ้ เป็นขอ้ 54 ถงึ 57 และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคล้องกบัการแกไ้ข

วตัถุประสงค์ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 114 321,029,058 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 114 321,029,058 100.00 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุม

ทกุคน และปิดการประชมุเวลา 17.00นาฬกิา 

 

 

 

       (นางเมตตา อทุกะพนัธุ)์ 

     ประธานทีป่ระชมุ 

 


