รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
ของ
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้นติ้ งแอนด์พบั ลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร บริษทั
อมริน ทร์ พ ริ้น ติ้ง แอนด์ พ ับ ลิช ชิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัย พฤกษ์ แขวงตลิ่ง ชัน เขตตลิ่ง ชัน
กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุท กะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ณ ขณะทีเ่ ปิ ด
ประชุม มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมจานวน 98 คน นับจานวนหุน้ ได้ 310,510,670
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.93 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดการ
ประชุมจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยาเป็ นผูด้ าเนินการประชุม
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอคาถาม
เกีย่ วกับการประชุมครัง้ นี้ได้เป็ นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แต่เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอคาถาม
เป็ นการล่วงหน้ าแต่อย่างใด จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมอืน่ ๆ ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย
1.

นางเมตตา อุทกะพันธุ์

2.
3.

นายสมชาย ภคภาสวิวฒ
ั น์
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอาพล รวยฟูพนั ธ์
นายปราโมทย์ พรประภา
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายกาพล ปุญโสณี
นางระริน อุทกะพันธุป์ ญั จรุง่ โรจน์
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์
นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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สาหรับผูบ้ ริหารและบุคคลอืน่ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
นางสาวธนารีพมิ ปรุ
นางสาวณัชชา อูว่ ฒ
ั นสมบัติ
นางสาวปิ ยะวัน มีสขุ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั และผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชีตวั แทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายของบริษทั จากสานักงานคุณธรรมทนายความ

ผูด้ าเนินการประชุม ชี้แจงให้ทป่ี ระชุมทราบข้อปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญเกีย่ วกับการประชุมและการลงมติว่า ก่อน
การลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสผูถ้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ
สาหรับการออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยวิธกี ารใช้บตั รลงคะแนนทีบ่ ริษทั จัดให้ โดยสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
ผูถ้ อื หุน้ คือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง (1share : 1 vote)ซึง่ สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ สาหรับการลงมติใน
วาระที่ 1 จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนในการลงมติในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนในส่วนทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงส่วนการลงมติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมด ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทั จะ
นาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะ
ให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ได้นาคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ อื หุน้ บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ลงมติตามวาระไว้แล้วเมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เห็นเป็ นประการอืน่ จึงถือตามทีผ่ ดู้ าเนินการประชุมชีแ้ จง
ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้
ถือหุน้ ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในทีป่ ระชุมเพื่อเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มาเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมติ ซึง่ ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ เสนอตัวจานวน 2 คน ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน
และนายสมเกียรติ เกียรติเสริมสกุล อาสาสมัครเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ จากนัน้ ผูด้ าเนินการ
ประชุมจึงดาเนินการประชุมต่อไป
เมือ่ ได้ชแ้ี จงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ ได้จดั
ประชุมขึน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นัน้ บริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั คือ
เว็บไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บริษทั ยังได้ส่งสาเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาล่วงหน้า
แล้ว ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัททีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ว่า “คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560ได้มกี ารจด
บัน ทึกอย่า งถูกต้องตรงตามความเป็ น จริง จึงเห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น รับ รองรายงานการประชุม
ดังกล่าว”
ก่อนการลงมติมผี ถู้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามและตัง้ ข้อสังเกต ดังนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับบันทึกรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ว่าการบันทึกรายงานประชุมในวาระต่างๆ น่าจะมีขอ้ ปรับปรุงอยูบ่ า้ ง ดังนี้
ในวาระที่ 1 ควรบันทึกว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนน “เป็ นเอกฉันท์” เนื่องจากว่าแม้ในวาระดังกล่าว
จะมีผลู้ งมติ “งดออกเสียง” อยู่ 1 ราย แต่ในวาระทีต่ อ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากนัน้ จะไม่นาเอาเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่
“งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง เมือ่ วาระดังกล่าวไม่มผี ลู้ งมติ “ไม่เห็นด้วย” จึงถือว่ามติเป็ นเอกฉันท์
ส่วนในวาระที่ 5.1 วาระที่ 5.2 วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.1 และวาระที่ 8 การลงมติในวาระดังกล่าวเหล่านัน้ ต้อง
ใช้คะแนนเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่มกี ารบันทึกว่าที่ประชุมมีมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนัน้ ในการบันทึกรายงานการประชุมจึงควร
ตัดคาว่า “มีสทิ ธิ” ออกไปด้วย
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงินของบริษทั ได้ชแ้ี จงขอบคุณ
ในข้อสังเกตทีม่ ปี ระโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะได้ดาเนินการบันทึกให้ครบถ้วนในโอกาสต่อไป
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียด ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
112
0
0
112

คะแนน (เสียง)
321,016,908
0
0
321,016,908

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0
0
100.00
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อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากทีป่ ระธานได้
กล่าวเปิ ดประชุมอีกจานวน 14 ราย นับได้จานวน 10,506,238 หุน้
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 419,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั จานวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท
ก่อนการพิจารณาในวาระที่ 2 ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากตัง้ แต่วาระที่ 2
วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็ นวาระต่อเนื่องทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาอนุ มตั เิ พิม่ ทุน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกต่อการ
ประชุม คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจะขอนาเสนอให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุ มตั ิ ซึง่
หลังจากคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ได้นาเสนอข้อมูลแล้ว ก็จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทีม่ ี
จนกระทังไม่
่ มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ แล้ว ก็จะขอนาผูถ้ อื หุน้ เข้าสู่การพิจารณาอนุ มตั ใิ นวาระ
ต่าง ๆ ทัง้ สามวาระ เริม่ ตัง้ แต่วาระที่ 2 เป็ นต้นไปเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ขัดข้องประการใด กรรมการและผูบ้ ริหารจึงได้
ชีแ้ จงข้อมูลต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์
ของบริ ษั ท เพื่อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเกี่ย วกับ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น โดยบริ ษั ท มี ก ลยุ ท ธ์ ส าคัญ คื อ
“OMNIMEDIA และ OMNICHANNEL”
“OMNIMEDIA” คือการดาเนินธุรกิจภายใต้ส่อื ทีห่ ลากหลายครบวงจรทีส่ ุด เรียกว่ากลยุทธ์ “5 on” ได้แก่
On Print, On Line, On Air, On Ground และ On Point of Sale
On Print คือธุรกิจด้านการพิมพ์ ปจั จุบนั บริษทั มีงานพิมพ์ทห่ี ลากหลายไม่ว่าจะเป็ นงานพิมพ์นิตยสาร
งานพิมพ์หนังสือเล่ม รวมทัง้ งานด้านโรงพิมพ์ทม่ี กี ารขยายการพิมพ์มากขึน้ สูก่ ารบริการด้านงานพิมพ์ครบวงจร
On Line บริษทั มีการหารายได้จากทางออนไลน์เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ทางด้านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และอินสตราแก
รม ส่งผลให้ผคู้ นเข้าถึงสือ่ สินค้าและบริการของบริษทั มากขึน้
On Air คือ ธุรกิจทีวี ปจั จุบนั อันดับความนิยมของช่องรายการโทรทัศน์ของบริษทั ได้รบั ความนิยมจากผูช้ ม
มากขึน้ ตามลาดับ นอกจากนี้ เนื้อหารายการต่างๆ ทีอ่ อกอากาศทางรายการโทรทัศน์กย็ งั มีการนาเอาไปชมซ้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ยทู ปู อีกเป็ นจานวนมากถือเป็ นการยืนยันความนิยมในเนื้อหารายการของบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
On Ground เป็ นช่องทางการหารายได้ของบริษทั ผ่านทางช่องทางการจัดงานแฟร์ต่างๆ ซึง่ เป็ นทีร่ บั รูข้ อง
ผูค้ นทัวไปอยู
่
แ่ ล้ว
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On Point of Sale เป็ นการหารายได้ผ่านทางร้านหนังสือนายอินทร์ ซึ่งปจั จุบนั ก็มกี ารเติบโตด้วยดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขายผ่านทางช่องทางออนไลน์
สาหรับกลยุทธ์ในการดาเนินงานในอนาคตจะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้า โดยการรวมกันของสื่อหลายๆ อย่าง
ไม่ว่าจะเป็ นนิตยสาร หนังสือเล่ม งานแฟร์ กิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา โดยเน้นตามประเภทความสนใจ
ของแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่มบ้าน (House& Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเด็ก (Baby
& Kids) กลุ่มแฟชันและความงาม
่
(Fashion & Beauty) กลุ่มผูช้ าย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young
Generation)
ส่วนกลยุทธ์ทส่ี าคัญอีกประการคือ “OMNICHANNEL” ซึง่ เป็ นการใช้ส่อื ต่างๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั มีอยู่ทงั ้ หมด
มากระตุ้น การซื้อ ของผู้บ ริโ ภคผ่า นธุ ร กรรมในรูป แบบ E-Commerce หรือ ในกลุ่ ม บริษัท เรีย กว่ า “MediaCommerce” ซึง่ จะเป็ นกลยุทธ์สาคัญสาหรับครึง่ ปี หลังนี้
ด้วยกลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้น จะทาให้ภายใน 5 ปี ต่อจากนี้ไปโครงสร้างรายได้จะมีการเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิม ซึง่ แม้ว่าฐานรายได้หลักจะยังคงมาจากงานด้านการพิมพ์และงานด้านทีวเี ป็ นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็จะมีการ
เพิม่ รายได้จากสือ่ อืน่ และช่องทางอืน่ ๆ ให้มสี ดั ส่วนมากยิง่ ขึน้ อันจะทาให้บริษทั มีรายได้ทม่ี นคงมากยิ
ั่
ง่ ขึน้
ต่อมานายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบใน
ส่วนของธุรกิจสายงานโทรทัศน์นนั ้ ว่ามีพฒ
ั นาการทีด่ เี ติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลการจัดระดับความ
นิยม (เรตติง้ ) ทีร่ ายการโทรทัศน์ของบริษทั ได้รบั ความนิยมขึน้ อย่างต่อเนื่องสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
จากนัน้ นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ได้รายงานชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบ
รายละเอียดเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังต่อไปนี้
ผลประกอบการของบริษทั (รายละเอียดเกีย่ วกับรายได้ และกาไรสุทธิ)
รายละเอียดเกีย่ วกับรายได้ เมือ่ พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ในปี 2559 บริษทั มีรายได้
จานวน 1,698 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษทั มีรายได้จานวน 392 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่
1/2559 บริษทั มีรายได้จานวน 347 ล้านบาท เติบโตขึน้ 13 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีเ่ มื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม
ซึง่ รวมผลประกอบการธุรกิจทีวดี ว้ ยนัน้ ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจานวน1,894 ล้านบาท โดย
ในไตรมาสที่ 1/2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จานวน 465 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษทั
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และบริษทั ย่อยมีรายได้จานวน 375 ล้านบาท เติบโตขึน้ 24 เปอร์เซ็นต์ โดยธุรกิจทีวมี อี ตั ราการเติบโตทีส่ งู ขึน้ เป็ น
ลาดับ
รายละเอียดเกีย่ วกับผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทในปี
2559 บริษทั มีผลประกอบการเป็ นกาไรสุทธิจานวน 223 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษทั มีผลกาไร
จานวน31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษทั มีผลกาไร 11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ขึน้ 182 เปอร์เซ็นต์
ในขณะทีเ่ มือ่ พิจารณาจากงบการเงินรวม ซึง่ รวมผลประกอบการธุรกิจทีวดี ว้ ยนัน้ ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจานวน 625 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุน
จานวน 99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลการขาดทุนจานวนสุทธิ 172
ล้านบาท ผลประกอบการดีขน้ึ 42 เปอร์เซ็นต์ทงั ้ นี้ ในปี น้บี ริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะปรับปรุงผลประกอบการให้ดขี น้ึ
โครงสร้างหนี้สนิ ต่อทุน
รายละเอียดของสัดส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี 2557 บริษทั มีหนี้สนิ รวมจานวน
3,407 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 1,965 ล้านบาท หรือมีสดั ส่วนเท่ากับ 1.73 เท่า ในปี 2558 บริษทั มี
หนี้สนิ จานวน 3,706 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 1,395 ล้านบาท หรือมีสดั ส่วนเท่ากับ 2.66 เท่า ในปี
2559 บริษทั มีหนี้สนิ จานวน 3,971 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 770 ล้านบาท หรือมีสดั ส่วนเท่ากับ 5.16
เท่า และสาหรับในไตรมาสที่ 1/2560 ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากการเพิม่ ทุนจานวน 850 ล้านบาท
บริษทั มีหนี้สนิ จานวน 3,430 ล้านบาท มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 1,509 ล้านบาท หรือมีสดั ส่วนเท่ากับ 2.27 เท่า
รายละเอียดเกีย่ วกับภาระหนี้เงินกูย้ มื ทีม่ ดี อกเบีย้ ในปี 2557 บริษทั มีภาระเงินกูร้ วมจานวน 570 ล้านบาท
มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจานวน 25 ล้านบาท ปี 2558 บริษทั มีภาระเงินกู้รวมจานวน 1,630 ล้านบาท และมีภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจานวน 88 ล้านบาท ปี 2559 บริษทั มีภาระหนี้รวมจานวน 2,290 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่ายห
จานวน 136 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1/2560 บริษทั มีภาระเงินกูร้ วม 1,704 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
จานวน 36 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าภาระหนี้เงินกูแ้ ละภาระดอกเบีย้ จ่ายจานวนมากนัน้ เป็ นสิง่ ทีบ่ นทอนผลก
ั่
าไรของ
บริษทั เป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีภาระผูกพันในอนาคต ได้แก่ค่าใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทต่ี อ้ ง
ชาระในส่วนทีเ่ หลืออีกจานวน 1,051 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ต้องการเพิม่ ทุนเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ย และมี
เงินทุนรองรับภาระผูกพันในอนาคตดังกล่าว
ความเป็ นมาของโครงสร้างทุน
เดิมบริษทั มีจานวนหุน้ สามัญจานวน 220 ล้านหุน้ มีทุนจดทะเบียนจานวน 220 ล้านบาท ต่อมาเมื่อการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนโดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนมาอีกจานวน 200 ล้านหุน้
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โดยจัดสรรให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในราคาจาหน่ ายหุน้ ละ 4.25 บาท บริษทั ได้เงินจากการเพิม่ ทุนจานวน
850 ล้านบาท ภายหลังจากการเพิม่ ทุนครัง้ ดังกล่าวทาให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 420 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 420 ล้านหุน้ และในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนโดย
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนอีกจานวน 840 ล้านหุน้ โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในสัดส่วน 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้
สามัญใหม่ ในราคาจาหน่ ายหุน้ ละ 4.25 บาท หากผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิครบ 100% บริษทั จะได้เงินจากการเพิม่ ทุน
จานวน 3,570 ล้านบาท ทัง้ นี้ ภายหลังจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนครัง้ นี้ บริษทั จะมีจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ สิ้น
จานวน 1,260 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,260 ล้านหุน้
สาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนได้ตามสัดส่วนของการถือหุน้ เท่านัน้ ใน
กรณีทห่ี นุ้ คงเหลือจากการจัดสรรจะไม่มกี ารนาไปจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายอื่น ทัง้ นี้ บริษทั คาดหวังว่าหากทีป่ ระชุม
มีมติอนุ มตั ิให้มกี ารเพิม่ ทุนแล้วผู้ถือหุ้นจะใช้ส ิทธิจองซื้อเป็ นจานวนมาก เพราะหากผู้ถือหุ้นจองซื้อมากเท่ าใด
บริษัท ก็จ ะมีเ งิน เพื่อน ามาใช้ในการลงทุน และการด าเนิน งานของบริษัทมากขึ้นเท่า นัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทก็
คาดหวังว่าน่ าจะมีผถู้ อื หุน้ จองซื้อหุน้ ในอัตราตัง้ แต่ 70 เปอร์เซ็นต์ ถึงจานวน 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม โดยคิดคานวณ
เงินรายได้จากการใช้สทิ ธิจองซือ้ ในแต่ละสัดส่วนดังนี้ คือ หากผูถ้ อื หุน้ จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์
บริษทั จะได้รบั เงินเพิม่ ทุนทัง้ หมดเต็มจานวน 3,570 ล้านบาท หากมีผู้ถอื หุน้ จองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนในสัดส่วน 90
เปอร์เซ็นต์ บริษทั จะได้รบั เงินเพิม่ ทุนจานวน 3,210 ล้านบาท ลดลงจากจานวนเงินทีค่ าดว่าจะได้รบั ทัง้ หมด 360
ล้านบาท หากมีผถู้ อื หุน้ จองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนในสัดส่วน 80 เปอร์เซ็นต์ บริษทั จะได้รบั เงินเพิม่ ทุนจานวน 2,850 ล้าน
บาท ลดลงจากจานวนเงินทีค่ าดว่าจะได้ทงั ้ หมด 720 ล้านบาท และหากมีผถู้ อื หุน้ จองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนในสัดส่วน 70
เปอร์เซ็นต์ บริษทั จะได้รบั เงินเพิม่ ทุนจานวน 2,500 ล้านบาท ลดลงจากจานวนเงินทีค่ าดว่าจะได้ทงั ้ หมด 1,070
ล้านบาท
วัตถุประสงค์การเพิม่ ทุน
ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิครบทัง้ 100% จะนาไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ชาระเงินกูย้ มื จานวนประมาณ 1,400 ล้านบาท
ขยายธุรกิจสิง่ พิมพ์จะใช้เงินประมาณ 400 ล้านบาท
ขยายธุรกิจทีวจี ะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท
รองรับภาระผูกพันในอนาคตกล่าวคือ เป็ นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการชาระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์จะใช้เงินประมาณ 1,050 ล้านบาท
(5) ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจะใช้เงินประมาณ 220 ล้านบาท
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ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเพิม่ ทุน
(1) โครงสร้างทางการเงิน (Debt to Equity Ratio) ต่ากว่า 1 เท่า
(2) ลดภาระหนี้และภาระดอกเบีย้ จ่าย
(3) ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดภาระการซ่อมแซม และค่าโสหุย้ ในการ
ผลิต
(4) ลงทุนในธุรกิจ Media Commerce เพือ่ ต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม
(5) เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจทีวี โดยลงทุน Contents เพื่อเพิม่ ความหลากหลาย
ของรายการ ลงทุนในอุปกรณ์เครือ่ งมือต่าง ๆ และมีเงินทุนทีส่ ามารถผลิตรายการของตนเองเพิม่ ขึน้
(6) มีเงินทุนสารองทีจ่ ะรองรับการจ่ายค่าใบอนุญาตคงเหลือได้อย่างเพียงพอ
(7) มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ นี้ โดยสรุปจะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ทางด้านธุรกิจทีวแี ละธุรกิจ
ของกลุ่ม ซึง่ จะสร้างความมันคงและเติ
่
บโต ทัง้ รายได้และผลกาไร
เมื่อกรรมการและผูบ้ ริหารได้ช้แี จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
ดังนี้
นายฮัง้ ใช้ อัคควิสกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ได้กล่าวชื่นชมในการชีแ้ จงข้อมูลของ
บริษทั ทีไ่ ด้ให้รายละเอียดครบถ้วน ทัง้ ยังได้กล่าวขอบคุณทีบ่ ริษทั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อกาหนดสิทธิผู้
มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อันเป็ นการกาหนดภายหลังจากทีม่ มี ติเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนเสร็จ
สิน้ แล้วอันถือว่าบริษทั มีธรรมาภิบาลในเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีประเด็นคาถามเกีย่ วกับการทีบ่ ริษทั ไม่นาเอา
หุน้ ส่วนเกินจากการจองซื้อไม่ครบของผูถ้ อื หุน้ เดิมไปจาหน่ ายแก่ผู้ ถอื หุน้ อื่นหรือบุคคลอื่นใดอีกจะถือเป็ นการปิ ด
โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อืน่ หรือปิ ดโอกาสในการหาเงินทุนของบริษทั หรือไม่ เพราะหากบริษทั สามารถนาเอาไปจาหน่ าย
แก่ผถู้ อื หุน้ หรือบุคคลอืน่ ได้กจ็ ะทาให้บริษทั มีโอกาสได้รบั เงินทุนได้ครบถ้วน
นายนรรัตน์ ลิ่ม นรรัตน์ ได้ช้แี จงเกี่ย วกับ การที่บ ริษัทไม่น าเอาหุ้น ในส่ว นที่เ หลือจากการจองซื้อไป
จาหน่ ายแก่ผถู้ อื หุน้ อื่นนัน้ หากมองในมุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ เี งินทุนเพียงพอก็อาจเป็ นการปิ ดโอกาสในการลงทุนเพิม่
แต่หากมองในมุมของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มกี าลังเงินเพียงพอก็อาจถือเป็ นการถูกลดสัดส่วนและเกิดความเสียเปรียบได้
อย่างไรก็ตามเมื่อบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เห็นว่าการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้มแี รงจูงใจเพียงพอที่
น่าจะทาให้ผถู้ อื หุน้ จองซือ้ ตามสิทธิเป็ นจานวนมากอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงเห็นว่าบริษทั ควรเลือกดาเนินการในแนวทางที่
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กระทบกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ให้น้อยทีส่ ดุ จึงพิจารณาไม่นาเอาหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจากการจองซื้อของผูถ้ อื หุน้ ไปจาหน่ าย
แก่ผถู้ อื หุน้ หรือบุคคลอืน่ ใดอีก
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อที่ป ระชุม โดยมีกรรมการและ
ผูบ้ ริหารได้ชแ้ี จงเป็ นประเด็น ดังนี้
คาถาม จากหนังสือเชิญประชุมมีขอ้ มูลเกีย่ วกับผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ โดยคิดคานวณราคาตลาดหลังการเสนอขายได้ท่ี 5.14 บาทต่อหุน้ อยากทราบว่าคิดคานวณได้จานวน
ดังกล่าวอย่างไร และผลของการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนได้จานวนมากน้อยต่างกัน จะเป็ นปจั จัยให้มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื
หุน้ ผันแปรไปหรือไม่ อย่างไร
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับการคานวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ภายหลังจากการเสนอขายว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ตวั เลขทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงขึน้ อยู่กบั
ราคาตลาดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ กาหนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน อย่างไรก็ตามการคานวณเบื้องต้น
ดังกล่าวบริษทั ได้คานวณโดยนาเอาราคาถัวเฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เพิม่ ทุนคือ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 6.91 บาท มาคานวณว่าถ้าบริษทั เพิม่ ทุนในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 2 หุน้ เพิม่ ทุนใหม่
โดยคานวณจาก 1 หุน้ เดิมทีร่ าคา 6.91 บาทต่อ 2 หุน้ ใหม่ทร่ี าคา 4.25 บาท จึงได้ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุน้
เพิม่ ทุนที่ 5.14 บาท ทัง้ นี้หากจาหน่ ายหุน้ เพิม่ ทุนได้ไม่หมดทัง้ จานวนผลกระทบด้านราคาก็จะมีการเปลีย่ นแปลง
ไป
คาถาม แผนธุรกิจเกีย่ วกับการทาอีคอมเมิรซ์ ว่าตามทีป่ รากฏจากข่าวสารโดยทัวไป
่ มีขา่ วว่าบริษทั ในเครือ
ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กลุ่มใหม่ของบริษทั ไปซื้อหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนซึง่ ประกอบกิจการเกีย่ วกับธุรกิจออนไลน์
มาบริหารจัดการ อยากทราบว่ากรณีดงั กล่าวจะเกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
ธุรกิจของบริษทั หรือไม่ อย่างไร
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่าไม่ได้เกีย่ วข้องกับการซือ้ ขายหุน้ ตามข่าวทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถาม
จึงไม่ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากว่าบริษทั ดังกล่าวมีธุรกิจออนไลน์จริงก็ไม่น่าจะเป็ นความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ แต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันจะสามารถกลายเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีจ่ ะมาส่งเสริมให้
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของบริษัทมีความเติบโตก้าวหน้ ายิง่ ขึ้นอีก เพราะบริษัทเองมีส่อื ต่างๆ ขณะที่บริษัทตามข่า ว
ดังกล่าวมีสนิ ค้าต่างๆ ในการจาหน่ายจานวนมาก ก็น่าจะเป็ นพันธมิตรกันในทางธุรกิจมากกว่าเป็ นการแข่งขันหรือ
มีผลประโยชน์ขดั แย้งกันตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ตัง้ ข้อสังเกต
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คาถาม ต่อเนื่องมาจากคาถามทีผ่ า่ นมาทราบว่าเมือ่ มีการซือ้ หุน้ บริษทั จดทะเบียนมาแล้วมีการถอนหุน้ ของ
บริษทั ดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่าในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการถอนหุ้นของ
บริษทั ออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ได้ช้แี จงว่าในการทาธุรกรรมต่างๆ ของแต่ละบริษัทมีเหตุปจั จัยที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้มกี ารดาเนินการที่ไม่เหมือนกัน เกี่ยวกับการเข้ามาถื อหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุน้ ใหม่นัน้ มีเหตุมาจากการที่
บริษัทเป็ น บริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ มีความน่ า เชื่อ ถือ มีการเปิ ด เผยข้อมูล อย่ า งถูกต้องโปร่งใส
สามารถระดมทุนได้หลากหลายวิธกี าร จึงไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะนาเอาหุน้ ของบริษทั ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิฐาณวิสุทธิ ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากนายบดินทร์ โพธิอภิฐาณวิสุทธิ ์ได้สอบถามว่ากลุ่มผู้
ถือหุน้ ใหม่มแี นวทางในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษทั ในด้านอืน่ ๆ บ้างหรือไม่ อย่างไร
นายกมลนัย ชัยเฉนียนได้ช้แี จงว่ากลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหม่ของบริษทั มีแนวทางในการร่วมมือและส่งเสริมกัน
ในทางธุรกิจอยูแ่ ล้ว แต่จะพิจารณาเป็ นเรือ่ งๆ ไป เช่น เกีย่ วกับธุรกิจทีวี ก็มกี ารทารายการโทรทัศน์ร่วมกัน รวมทัง้
การใช้ส่อื โฆษณาของสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสื่อทีวี นอกจากนี้ย ังมีความร่วมมือร่วมกันในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น
การเปิ ดร้านหนังสือนายอินทร์ในพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าของกลุ่ม การร่วมมือกันในธุรกิจการจัดกิจกรรม งานแฟร์ต่างๆ
เป็ นต้น
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามเกีย่ วกับแนวทางในการแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งขันของธุรกิจทีวี
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ ได้ชแ้ี จงแนวทางในการแข่งขันของธุรกิจทีววี ่า บริษทั มุง่ เน้นปรับปรุงรายการให้
ดีขน้ึ และก็มกี ารจัดซื้อเนื้อหารายการทีม่ คี ุณภาพจากต่างประเทศ และยังมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั
จาหน่ ายเนื้อหารายการโทรทัศน์ทม่ี ชี ่ือเสียงระดับโลกอันจะเป็ นการยกระดับชื่อเสียงและคุณภาพของช่องรายการ
โทรทัศน์ของบริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการมุ่งเน้นผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ โดยการรับบุคลากรที่
มีคณ
ุ ภาพเข้ามาดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าว รวมตลอดถึงการนาเอาเนื้อหารายการต่างๆ มาหารายได้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพือ่ เป็ นการขยายฐานรายได้และการรับรูข้ องผูช้ มให้มมี ากขึน้
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามทีป่ ระชุม ซึง่ กรรมการและผูบ้ ริหารได้ชแ้ี จง
เป็ นประเด็นดังนี้
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คาถาม สอบถามเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ ทุนเปรียบเทียบกันระหว่างกรณีได้รบั เงินเพิม่
ทุน 100 เปอร์เซ็นต์กบั 70 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของธุรกิจสิง่ พิมพ์ (400 ล้านบาท และ200 ล้านบาท) กับธุรกิจทีวี
(500 ล้านบาท และ400 ล้านบาท) จะเห็นว่ามีสดั ส่วนทีแ่ ตกต่างกันมาก เปรียบเสมือนว่าธุรกิจทีวมี คี วามสาคัญหรือ
สามารถสร้างอัตรากาไรได้ดกี ว่าธุรกิจสิง่ พิมพ์ใช่หรือไม่ อย่างไร
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ชี้แจงว่าทุกธุรกิจมีความสาคัญเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าธุรกิจสิง่ พิมพ์ยงั คงมี
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์เดิมทีพ่ อจะใช้งานไปได้กอ่ น ซึง่ หากได้เงินเพิม่ ทุนตามเป้าหมายก็จะมีการซื้อเครื่องจักรใหม่
ทดแทนอันจะส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่หากได้เงินเพิม่ ทุนน้อยก็สามารถซ่อมแซมใช้ไปก่อนได้
ในขณะทีธ่ ุรกิจทีวอี าจยังคงขาดแคลนเนื้อหารายการทีจ่ ะไปช่วยก่อให้เกิดรายได้มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามไม่ อาจ
นาเอาธุรกิจทัง้ สองอย่างมาเปรียบเทียบอัตราในการทากาไรได้โดยตรง เพราะต่างก็มลี กั ษณะเฉพาะทีไ่ ม่เหมือนกัน
คาถาม สอบถามเกีย่ วกับแผนการใช้เงินเพิม่ ทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต ในกรณีท่ไี ด้รบั เงินเพิม่ ทุน
100 เปอร์เซ็นต์ จานวน 1,050 ล้านบาท แต่กรณีได้รบั เงินเพิม่ ทุน 70 เปอร์เซ็นต์กลับกาหนดไว้เพียง 300 ล้าน
บาท อันแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้เป็ นเหตุจาเป็ นเร่งด่วน จึงไม่จาเป็ นต้องเพิม่ ทุนมาก่อนได้หรือไม่
บริษทั สามารถเพิม่ ทุนมาในคราวหลังได้หรือไม่ อย่างไร
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ชีแ้ จงว่าแม้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็ นค่าใช้จ่ายในอนาคตแต่หากบริษทั ได้รบั เงิน
เพิม่ ทุนมาตามจานวนทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้กจ็ ะทาให้บริษทั ไม่ต้องมาเพิม่ ทุนใหม่ เพราะเจตนาของบริษทั คือเพิม่ ทุน
ครัง้ เดียวแล้วสามารถดาเนินธุรกิจได้อกี นานไม่ต้องมาเพิม่ ทุนบ่อยๆ และหากได้เงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ
300 ล้านบาท ก็สามารถนาไปจ่ายค่าใบอนุ ญาตได้เพียงปี เดียวเท่านัน้ ในปี ต่อไปหากไม่เพิม่ ทุนก็อาจต้องกูย้ มื เงิน
มาใช้จ่ า ยในส่วนนี้ อนั จะเป็ น การสร้า งภาระดอกเบี้ย ให้แ ก่บ ริษัทอีกครัง้ ดังนัน้ การได้เ งิน เพิม่ ทุน มามากตาม
เป้าหมายย่อมเป็ นประโยชน์มากกว่า
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้ว ยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ป ระชุม ซึ่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารได้ชแ้ี จง เป็ นประเด็นดังนี้
คาถาม ผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการทีบ่ ริษทั ไม่นาเอาหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจากการจองซื้อมา
จาหน่ายใหม่แก่ผหู้ นุ้ อืน่ ได้เกินสิทธิ เพราะถือเป็ นการตัดสิทธิไม่ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้ซ้อื หุน้ เพิม่ เพื่อรักษาสัดส่วน
การถือหุน้ ของตนเอง
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นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ได้ช้แี จงว่า บริษทั ได้ชแ้ี จงเหตุผลของเรื่องดังกล่าวไปแล้วข้างต้น และขอชี้แจง
เพิม่ เติมว่าหากมีการให้จองซือ้ เกินสิทธิได้ ก็จะต้องนาเอาหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจากการจองซื้อของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ใช้สทิ ธิมา
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายอืน่ ทีใ่ ช้เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึง่ ก็จะทาให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่กจ็ ะมีโอกาสได้รบั การ
จัดสรรมากกว่าผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ดังนัน้ การไม่นาเอาหุน้ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ มาจัดสรรจึงเป็ นแนวทางทีเ่ ป็ นธรรมแก่ผถู้ อื
หุน้ ทุกราย
คาถาม อยากให้อธิบายรูปแบบการหารายได้ในอนาคตของกลยุทธ์ “On Point of Sale” ว่ามีวธิ กี ารหา
รายได้อย่างไร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ได้ชแ้ี จงว่ากรณีของกลยุทธ์ 5 ON นัน้ ในอนาคตต้องการเพิม่ เติม
ช่องทางในการหารายได้ในช่องทางใหม่ ไม่พง่ึ พาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว ส่วนการหารายได้จาก
On Point of Sale คือมุง่ เน้นการหารายได้จาก Media Commerce โดยการใช้มเี ดียช่องทางต่างๆ ในการหารายได้
ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผบู้ ริโภคไปพร้อมกับรับชมสือ่ ต่างๆ นัน้ ด้วย
เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารได้ตอบข้อซักถามต่างๆ เป็ นทีช่ ดั แจ้งแล้ว ผูด้ าเนินการ
ประชุม จึงได้สรุปประเด็นเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนของบริษทั ว่า บริษทั มีความต้องการใช้เงินทุนเพิม่ เติมสาหรับการ
ลงทุนในธุรกิจสิง่ พิมพ์ และธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั โดยเป็ นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดโิ อ การชาระ
ค่าใบอนุ ญาตทีวดี จิ ทิ ลั ค่าบริการโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั ตลอดจนการจ่ายคืนเงินกู้ ยมื จากสถาบันการเงิน และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน ทัง้ นี้ จุดประสงค์หลักเพื่อคงการเป็ นผูผ้ ลิตงานพิมพ์และการผลิตรายการโทรทัศน์ทม่ี คี ุณภาพ
และทาให้ธุรกิจสิง่ พิมพ์และธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั มีผลการดาเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ในการนี้ บริษทั
จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิม่ ทุนและจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม จะเป็ นแนวทางทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด จึงทา
การเสนอเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 419,999,865 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 839,999,730 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม กาหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุน้ และมีสดั ส่วน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญใหม่ ทัง้ นี้ รายละเอียดการเพิม่ ทุนและการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 839,999,730 บาท
จากทุนจดทะเบียนจานวน 419,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ
สิง่ พิมพ์ และธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั โดยเป็ นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดโิ อ การชาระค่าใบอนุ ญาต
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ทีวีดิจิทลั ค่า บริการโครงข่า ยทีวีดิจิทลั ตลอดจนการจ่ า ยคืน เงิน กู้ย ืม จากสถาบัน การเงิน และใช้เ ป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียน”
เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดาเนินการ
ประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่ านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามทีม่ กี ารเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
114
321,029.058
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสียง
0
0
0
รวม
114
321,029,058
100.00
อนึ่ง ในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้า ร่ว มประชุมเพิม่ ขึ้น จากวาระทีผ่ ่านมาอีกจานวน 2 ราย นับได้
จานวน 12,150 หุน้
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังมี
รายละเอียดตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน 1,259,999,595 บาท (หนึ่ ง พัน สองร้อยห้า สิบ เก้า ล้า นเก้า แสน
เก้าหมืน่ เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
1,259,999,595 หุน้
(หนึ่ ง พัน สองร้อยห้า สิบ เก้า ล้า นเก้า แสน
เก้าหมืน่ เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท
(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,259,999,595 หุน้
(หนึ่ ง พัน สองร้อยห้า สิบ เก้า ล้า นเก้า แสน
เก้าหมืน่ เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
( - หุน้ ) ”
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ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น”
เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดาเนินการ
ประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจด
ทะเบียนของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
114
0
0
114

คะแนน (เสียง)
321,029,058
0
0
321,029,058

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0
0
100.00

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั จานวน 839,999,730 หุ้น
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่าสืบเนื่องมาจากเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังมีรายละเอียด
ตามวาระที่ 2 ข้างต้นบริษทั จึงต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 839,999,730 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม กาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุน้
สามัญใหม่ กาหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายมีสทิ ธิจองซื้อตามสัดส่วนหุน้ สามัญ
เดิมทีถ่ อื อยูเ่ ท่านัน้ ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจากการใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะขออนุ มตั กิ ารลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในคราวถัดไปโดยจะไม่นาไปจัดสรรให้แก่ผใู้ ดเพิม่ เติมอีก ผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ภายหลังการจองซือ้ มีดงั นี้
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1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณีผถู้ อื หุน้ เดิมทุกรายจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครบทัง้ จานวนตามสิทธิ จะไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิมแต่อย่างใด แต่หากผูถ้ อื หุน้ เดิมรายใดไม่ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือใช้ส ิทธิบางส่วน
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าวก็จะลดลง ซึง่ ระดับผลกระทบดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั จานวนหุน้ สามัญเพิม่
ทุนทีม่ กี ารจองซือ้ ทัง้ หมดในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั เปิ ดให้จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ อาจเป็ นดังนี้
= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขายโดยที่
ราคาตลาด = ราคาถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของหุ้น ในตลาดหลักทรัพ ย์ 7 วัน ท าการย้อนหลัง ก่ อนวัน ที่
คณะกรรมการมีมติในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 = 6.91 บาทต่อหุน้
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จานวนหุน้ ที่
เสนอขายครัง้ นี้) / (จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้) = 5.14 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ การลดลงของราคาตลาดของหุน้ = ร้อยละ 25.64
3) ผลกระทบต่อกาไรต่อหุน้ (Earning per Share – EPS Dilution)
กรณีผถู้ อื หุน้ เดิมทุกรายจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครบทัง้ จานวนตามสิทธิ กาไรต่อหุน้ (กรณีคานวณโดย
คานึงถึงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของจานวนหุน้ สามัญทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุนเท่านัน้ ) จะลดลงในอัตราร้อย
ละ 66.67
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 839,999,730 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม กาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญ
เดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กาหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสทิ ธิจองซื้อตาม
สัดส่วนหุน้ สามัญเดิมทีถ่ อื อยูเ่ ท่านัน้ ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจากการใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะขอ
อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในคราวถัดไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
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มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ม ีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เช่น (1) การกาหนดข้อกาหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ดังกล่าว (2) การเข้า เจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรร
หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ดัง กล่ า ว ซึ่ง รวมถึง การติด ต่ อ และการยื่ น ค าขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดัง กล่ า วต่ อ
หน่ ว ยงานราชการหรือหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้องและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและ/
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป”
เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่ อนการลงมติผดู้ าเนินการได้
ประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 839,999,730 หุน้ ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียด ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
114
0
0
114

คะแนน (เสียง)
321,029,058
0
0
321,029,058

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0
0
100.00

วาระที่ 5 พิ จารณาแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ของ
บริ ษทั โดยเพิ่ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อีก 4 ข้อ
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องด้วยบริษทั ได้มนี โยบายขยายธุรกิจเพิม่ เติม จึงขอเสนอที่
ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจ ารณาแก้ไขเพิ่ม เติม วัตถุประสงค์ข องบริษัทเพื่อรองรับ ธุ ร กิจ ในอนาคตของบริษัทโดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษทั อีก 4 ข้อ เป็ น ข้อที่ 54-57 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ทเ่ี พิม่ เติม ดังนี้
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“ข้อ 54. ประกอบกิจการจัดพิมพ์ ผลิตแบบเรียน หนังสือ สิง่ พิมพ์ สื่อการเรียนการสอนรวมถึงอุปกรณ์ทใ่ี ช้ใน
การศึกษาทุกประเภท
ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็ นทีป่ รึกษา และให้คาแนะนาแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจทัว่ ไปใน
การวางระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”
และด้วยเหตุทก่ี ารเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าวจะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมจึง
ต้องพิจารณาเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริษทั บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าวด้วย
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมถือหุน้ อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ตัง้ แต่ขอ้ 54 - 57 เพื่อให้สอดคล้อง
กับธุรกิจของบริษทั ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เป็ น วัตถุประสงค์ของ
บริษทั มีจานวน 57 ข้อ”
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ วัตถุประสงค์ในครัง้ นี้
ครอบคลุมการรับจ้างจัดพิมพ์ และการจัดจาหน่ ายสิง่ พิมพ์ รวมตลอดถึงการเข้าประมูลงานของทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนหรือไม่ อย่างไร
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ช้แี จงว่าการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ครัง้ นี้เป็ นการแก้ไขให้ สอดคล้องกับ
ถ้อยคาทีก่ าหนดไว้โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ส่วนการประกอบกิจการต่างๆ ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ สอบถามนัน้ บริษทั มีวตั ถุประสงค์ในข้ออืน่ ๆ ทีค่ รอบคลุมอยูแ่ ล้ว
เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดาเนินการ
ประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั อีก 4
ข้อ เป็ นข้อ 54 ถึง 57 และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
วัตถุประสงค์ตามทีม่ กี ารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
114
0
0
114

คะแนน (เสียง)
321,029,058
0
0
321,029,058

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0
0
100.00

วาระที่ 6 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องอืน่ ใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดซักถามประเด็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ทุกคน และปิ ดการประชุมเวลา 17.00นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์
ประธานทีป่ ระชุม
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