รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2560
ของ
บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
ประชุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน่
กรุงเทพมหานคร โดยนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2560 (“ประธานฯ”) และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑิดา ทังสบุตร เป็ นผูด้ าเนินการประชุม
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ มีหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 219,999,865 หุน้ โดย
ขณะทีเ่ ปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 154,693,612 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 70.3153 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ซึง่ ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั ฯ
ทีก่ าหนดให้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. นางเมตตา

อุทกะพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสมชาย

ภคภาสวิวฒ
ั น์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นายเจริญจิตต์

ณ สงขลา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นางระริน

อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์

กรรมการบริษัท ฯ และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน

5. นายโชคชัย

ปญั จรุ่งโรจน์

กรรมการบริษัท ฯ และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน

6. นายชีวพัฒน์

ณ ถลาง

กรรมการบริษัท ฯ และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน

7. นางสุภาพ

น้อยอ่า

กรรมการบริษทั ฯ

8. นายสมรรถ

เรืองณรงค์

กรรมการอิสระ

9. นายอาพล

รวยฟูพนั ธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผูบ้ ริหารและทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้แก่
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1. นายฉันทชาต

ธเนศนิตย์

2. นายพจน์

อัศวสันติชยั

3. นางสุวภา

เจริญยิง่

4. นางสาวพันทิตา

แซ่เอ็ง

5. นางนิสาภรณ์

ฤกษ์อร่าม

6. นางสาวสุมาลี

ตันตยาภรณ์

7. นายชาตรี

ตระกูลมณีเนตร

8. นางสาวเยาวโรจน์

กลิน่ บุญ

9. นายรุทธ

เชาวนะกวี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชี
และการเงินของบริษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชี
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
บริษทั แอดไวเซอร์รพ่ี ลัส จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
บริษทั แอดไวเซอร์รพ่ี ลัส จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมาย แคปปิตอล จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมาย แคปปิตอล จากัด
ทีป่ รึกษาทางบัญชี
บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด

หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้ จงให้ท่ปี ระชุมทราบข้อปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญเกีย่ วกับการประชุมและการลงคะแนน
เสียง ดังนี้
(1)
สาหรับการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ได้แ ก่
นายสมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา และนายอาพล รวยฟูพนั ธ์ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8) ของหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้
(2)
ในการประชุม จะพิจารณาแต่ละวาระตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูล
ในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามก่อน แล้วจึงให้มกี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ๆ หากผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผู้ร ับมอบฉัน ทะท่ านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอีย ดสาหรับ วาระที่เ กี่ย วข้อ ง โปรดรอให้ป ระธานฯ หรือผู้ท่ีได้ร ับ
มอบหมายจากประธานฯ ได้ชแ้ี จงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึน้ เพื่อถามคาถาม โดยรอให้ประธานฯ
หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากประธานฯ เชิญมาทีไ่ มโครโฟน เมื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้มาทีไ่ มโครโฟนแล้ว โปรดแจ้ง
ชื่อ– สกุล พร้อมทัง้ ระบุว่าท่านเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนถามคาถาม หากคาถามทีจ่ ะสอบถามไม่เกีย่ วข้องกับ
วาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
(3)

การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
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การลงมติใ นวาระที่ 1
ออกเสียงลงคะแนน

จะต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติ ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ ถือ หุ้ น ที่ม าประชุ ม และ

ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 เป็ นวาระที่ต้องได้รบั การอนุ ม ัติด้วยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่ า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ ในวาระที่ 7 เป็ นวาระทีต่ ้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ มีจานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ออกเสียงคัดค้านในวาระนี้
ทัง้ นี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็ นเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการ
พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ะถือ
ว่าวาระอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณา
อนุมตั เิ รื่องต่าง ๆ ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ในการลงคะแนนเสีย ง กระท าโดยการลงคะแนนโดยวิธีใ ช้ บ ัต รลงคะแนนที่บ ริษั ท ฯ จัด ให้ โดยผู้ ถื อ หุ้ น
ทุ ก คนมีค ะแนนเสีย ง 1 เสีย ง ต่ อ 1 หุ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ข้อ บัง คับ บริษั ท ฯ ส าหรับ ผู้ ร ับ มอบฉั น ทะที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ท า
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. บริษทั ฯ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อ
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว โดยในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ช้แี จงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถื อหุ้น
รวมถึงผูร้ บั มอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถามว่าผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึน้ และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
เพื่อนับคะแนนเสียงทีใ่ ช้เป็ นมติทป่ี ระชุม ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้สง่ บัตรลงคะแนน ให้ถอื
ว่าเป็ นการเทคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยทัง้ หมด การนับคะแนนเสียง จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออก
จากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือเป็ นคะแนนส่วนทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
นอกจากนี้ ผูด้ าเนินการประชุมได้อธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึง่ ได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1
ตัวเลือก การเปลีย่ นการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มกี ารลงลายมือชื่อกากับ
และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็ นต้น
(4)
สาหรับผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิน้ หรือไม่อยู่ในห้อง
ประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สทิ ธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
(5)
ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมต่อไปว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนน
ของผูถ้ ือหุน้ ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศขออาสาสมัครในทีป่ ระชุมเพื่อเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมเป็ นพยานใน
การตรวจนับคะแนนในการลงมติ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ 1 รายทีส่ มัครใจเข้าเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว คือ นายปรีชา
จินตนานนท์ และนางสาวเกษมา แคล้วโยธา ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั สานักกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด เข้าร่วมเป็ น
พยานในการตรวจนับคะแนน
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เมื่อได้ชแ้ี จงครบถ้วนแล้ว จึงได้เริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
ซึง่ ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษทั ฯ ได้เผยแพร่
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.amarin.com ของบริษทั ฯ แล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559 ซึง่ ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ทีป่ ระชุม ควรพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ดาเนิ น การประชุม เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามคาถามที่เกี่ย วกับ วาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

126

158,688,442

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

128

158,688,442

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติใ นวาระนี้ ต้อ งได้รบั การรับรองจากผู้ถือหุ้น ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้ มีผู้ถือ หุ้น ลงทะเบีย นเข้า ประชุ ม เพิ่ม 9 ราย โดยมีจ านวนหุ้น เพิ่ม ขึ้น
3,994,830 หุ้น รวมมีผู้ถือ หุ้น เข้า ร่ว มประชุ ม ในวาระนี้ ท งั ้ สิ้น จ านวน 126 ราย รวม
จานวนหุน้ ได้ 158,688,442 หุน้

4

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 135 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม
จานวน 220,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั ฯ จานวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากบริษทั ฯ ประสงค์จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยกาหนดราคาขายทีม่ สี ่วนลดเกินกว่าร้อยละ
10 ของราคาตลาด และขอผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ท ัง้ หมดของกิจ การ ( Whitewash) ดัง ที่จ ะได้เ สนอ
รายละเอียดต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 60 กาหนดว่า บริษทั ฯ จะ
เพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ และการออกหุน้ เพิม่ จะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้
ออกจาหน่ ายและได้รบั ชาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่หี ุ้นยังจาหน่ ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุน้ กู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ โดยในปจั จุบนั บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ออกจาหน่ าย
จานวน 135 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ง ต่ อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้บริษัท ฯ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ ที่ประชุม ควรพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จานวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 220,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 219,999,865 บาท โดย
การตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษทั ฯ จานวน 135 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น
ผู้ดาเนิ น การประชุม เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามคาถามที่เกี่ย วกับ วาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 135 บาท จาก
ทุน จดทะเบีย นเดิม จานวน 220,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นจ านวน 219,999,865 บาท
โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั ฯ จานวน 135 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

128

159,148,642

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

128

159,148,642

100

รวม
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หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิม่ 2 ราย โดยมีจานวนหุน้ เพิม่ ขึน้ 460,200
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทงั ้ สิ้นจานวน 128 ราย รวมจานวนหุ้นได้
159,148,642 หุน้
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามที่ท่ี
ประชุม ได้พจิ ารณาแล้วในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า”) มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

219,999,865 บาท (สองร้อ ยสิบ เก้า ล้ า นเก้า แสนเก้า หมื่น
เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
219,999,865 หุน้ (สองร้อ ยสิบ เก้า ล้ า นเก้า แสนเก้า หมื่น
เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

219,999,865 หุน้ (สองร้อ ยสิบ เก้า ล้ า นเก้า แสนเก้า หมื่น
เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุน้ )
-

หุน้ (

-

)”

ผู้ดาเนิ นการประชุ ม แจ้งต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า ที่ป ระชุ ม ควร
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารแก้ ไ ขหนั ง สือ บริค ณห์ส นธิ ข้อ 4 เพื่อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท ฯ
โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ดาเนิ น การประชุม เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามคาถามที่เกี่ย วกับ วาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้
6

มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่ม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯโดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

131

159,159,892

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

131

159,159,892

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิม่ 3 ราย โดยมีจานวนหุน้ เพิม่ ขึน้ 11,250
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทงั ้ สิ้นจานวน 131 ราย รวมจานวนหุ้นได้
159,159,892 หุน้
ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป ผู้ดาเนินการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ติ ่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อ
เสนอขายให้แก่บริษทั วัฒนภักดี จากัด โดยนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี (“ผู้ซื้อ”) และการผ่อนผัน
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (Whitewash) ซึง่ มีความเกีย่ วเนื่องกัน ดังนัน้ การพิจารณาอนุ มตั เิ รื่องต่าง
ๆ ดังกล่าว จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะถือ
ว่าเรื่องอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ แล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาอนุ มตั ใิ นวาระอื่น ๆ ต่อไป
โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ การเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากทุ นจด
ทะเบียนเดิ มจานวน 219,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 419,999,865 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท
ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่

ประชุม
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการการเพิม่ ทุนและ
เงื่อนไขการทารายการ และชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากบริษทั ฯ ประสบภาวะขาดทุนจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่ ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของ
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บริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอตั ราทีส่ ูง
เท่ากับ 4.32 เท่า อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เงินทุน เพื่อการลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ทีอ่ ยู่
ในช่วงของการเริม่ ต้นธุรกิจซึง่ มีตน้ ทุนการดาเนินการทีส่ งู โดยใช้สาหรับการชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีส่ าหรับ การ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั (“ใบอนุญาตดิ จิทลั ทีวี”) การชาระค่าบริการโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั รายเดือน การชาระคืนเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทีใ่ ช้ในดาเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็ นต้น โดยบริษทั
ฯ มีแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนนี้ภายในต้นปี 2560 เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ บริษทั ฯ
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ นอกจากนี้จากการที่ ในปจั จุบนั ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั มีการแข่งขันสูงบริษทั ฯ จึงเห็นว่าการทีบ่ ริษทั ฯ จะมีพนั ธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ทีม่ คี วามพร้อม
ในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจรวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ท่ดี กี บั กลุ่มธุรกิจที่
หลากหลายจะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั เงินตามจานวนทีต่ ้องการและยังช่วยเพิม่ ความเชื่อมันในการด
่
าเนิน ธุรกิจได้บริษทั ฯ จึง
พิจารณาเห็นว่าการเพิม่ ทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจานวน 200,000,000 บาทจากเดิม
ทุ น จดทะเบีย นจ านวน 219,999,865 บาท เป็ น จ านวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผซู้ อ้ื ในราคาหุน้ ละ 4.25 บาท รวม
เป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 850,000,000 บาท(“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ ื้อ”) โดยภายหลัง
จากการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ผูซ้ อ้ื จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 47.62 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ) รายละเอียดการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า เมื่อ พิจ ารณาเหตุ ผ ลดัง กล่ า วแล้ว คณะกรรมการบริษัท ฯ
มีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 200,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 219,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ จานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ดาเนินการประชุม เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุม แสดงความคิดและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้
วาระที่ 4

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ

นายชวลิต วิสราญกุล
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

อยากทราบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการทาธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ไม่ว่าค่าประมูล ค่าโครงข่าย ค่า
บุคลากร จะมีค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณเท่าใด

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

ปจั จุบนั ค่าใช้จ่ายประมาณ 800 ล้านบาท ต่อปี ประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่ายประมาณ
200 ล้านบาท ต่อปี ค่าจ่ายใบอนุ ญาตประมาน 200 ล้าน ค่าผลิตรายการประมาณ 400
ล้านบาท
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นายชวลิต วิสราญกุล
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

หากเงินที่ได้รบั จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื
โดยได้เงิน 850 ล้านบาท จะพอค่าใช้จ่ายไปตลอดหรือ ไม่ จะต้องเพิม่ ทุนอีกครัง้ ในระยะ
เวลานานเมื่อใด

นางระริน อุทกะพันธุ์
ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

เงินทีไ่ ด้รบั จากการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื จานวน
850 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของบริษทั ฯ สาหรับแผนการใช้เงินในปี
2560 โดยบริษัทฯ จะใช้เงินจานวน 400 ล้านบาท ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนหรือผลิต
รายการทีวที ม่ี คี ุณภาพ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความนิยมจากผูช้ มรายการ และจะส่งผลต่อรายได้
ของบริษทั ฯ ต่อไป นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน
หนึ่งจะใช้ในการชาระค่าใบอนุ ญาต ทัง้ นี้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องใช้
เงินทุนเพิม่ เติม บริษทั ฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนต่อไป แต่ขณะนี้เงินทีไ่ ด้รบั จากการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวนนี้ ถือว่าเพียงพอในระยะเวลาหนึ่ง

นายชวลิต วิสราญกุล
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์จะสูงกว่า 400 ล้านบาทหรือไม่ และบริษัทฯ มี
รายรับเป็ นจานวนเท่าใด สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2559

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยรายได้ 9 เดือนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเพิม่ ขึน้ ตลอด โดยรายได้จะเพิม่ ขึน้ ในแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ ในปี 2559 ธุรกิจทีวี
ดิจิทลั รายได้มผี ลกระทบ บ้างในช่วงเหตุการณ์ เดือนตุ ลาคม 2559 แต่ ในช่วงของเดือน
กันยายน รายได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ จานวน 59.53 ล้านบาท และสาหรับรายรับในปี 2559 นัน้
ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าจะเสร็จสิน้ การสอบบัญชี

นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

ค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 800 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางบัญชี และเป็ นเรื่องของ
ดอกเบีย้ รวม ๆ กัน ประมาน 200 ล้านบาท ดังนัน้ ตัวเลขนี้เป็ นตัวเลขทางบัญชีดว้ ย

นายชวลิต วิสราญกุล
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

ผูซ้ อ้ื จะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์
ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ และผูซ้ อ้ื จะได้ตกลงในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้ซอ้ื แล้ว
แต่การมีพนั ธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) นัน้ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ และผูซ้ อ้ื จะ
สามารถร่วมกันแล้วพัฒนาให้เติบโตไปได้อกี บ้าง ไม่ได้มองว่าจะไปเอาเงินจากผู้ถอื หุ้น
แต่มุ่งทีจ่ ะทารายการเพื่อมีรายได้จากการโฆษณาในตลาดทัวไป
่ แต่การทางานร่วมกัน
ต้องมีอยู่แล้ว

นายวิรตั น์ โกศลวาทะวงศ์
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายให้แก่ผู้ซอ้ื มี silent period หรือไม่ อย่างไร
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นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เป็ นการเสนอขายในราคาต่ ากว่าราคา
ตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 จึงมีการกาหนด silent period ไว้เป็ นเวลา 1 ปี ตามกฎของ
สานักงาน ก.ล.ต.

นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้

ที่ดินทัง้ หมดของบริษัทฯ มีเนื้อที่เท่า ใด และมีการประเมินราคาหรือไม่ อย่างไร และ
เหตุใดผูซ้ อ้ื จึงต้องขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

เนื่องจากผูซ้ อ้ื ไม่ประสงค์ทจ่ี ะทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูซ้ อ้ื จึง
ขอผ่ อนผันการท าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท งั ้ หมดของบริษัทฯ โดยอาศัย มติท่ีประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ใ นการขอผ่อ นผัน การทาค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทัง้ ที่ได้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งในปจั จุบนั สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุ มตั ิคาขอผ่อนผันดังกล่าวใน
เบือ้ งต้นแล้ว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

ราคาทีอ่ ยู่ในความเห็นในรายงานของทีป่ รึกษาการเงินอิสระ เป็ นการทาเพิม่ เนื่องจากไม่
มีร าคาที่ป ระเมิน โดยผู้ เ ชี่ย วชาญอิส ระ ซึ่ง ที่ป รึ ก ษาทางการเงิน ได้ ห าข้อ มู ล ทาง
อินเตอร์เน็ต และตามราคาตลาดทีม่ กี ารประกาศขาย แต่ทงั ้ นี้ ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคา
สุดท้าย เพราะยังไม่มกี ารซือ้ ขายจริง และไม่ใช่ราคาทีม่ กี ารต่อรอง เป็ นการทาเพิม่ เติม
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่ผถู้ อื หุน้ แต่ไม่ใช่การประเมินจากผูป้ ระเมินราคา
อิสระ ทีต่ อ้ งใส่ปจั จัยต่าง ๆ

นายสมชาย ภคภาสวิวฒ
ั น์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

การประเมินราคานัน้ บริษัทฯ ต้องพิจารณาปจั จัยหลายประการ ประการแรก บริษัทฯ
พิจารณาถึงสภาวการณ์ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ซึง่ บริษทั ฯ มีสภาพคล่องต่ า จึงต้องให้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินประเมินราคาเสนอขายตามมูลค่าของบริษัทฯ ประการต่อมา แม้ว่า
ราคาตลาดจะสูงกว่าราคาเสนอขาย แต่ราคาตลาดดังกล่าวเป็ นราคาในอนาคต ซึง่ ขึน้ อยู่
กับว่าการเข้าทารายการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื
นัน้ จะสาเร็จหรือไม่ และประเด็นสุดท้าย สาหรับทีด่ นิ นัน้ แม้ว่าอาจจะมีราคาสูง แต่ทด่ี นิ
ดังกล่าว ก็มสี ภาพคล่องทางการเงินต่ า นอกจากนี้ บริษทั ฯ คานึงถึงการมีพนั ธมิตรทาง
ธุรกิจเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งด้วย

นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้

เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ทัง้ ที่บริษัทฯ
จะต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ภายในเดือนเมษายน อยากทราบสถาะ
ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ
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นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ ได้พยายามแก้ปญั หาเกีย่ วกับสภาพคล่องของบริษทั ฯ มาตลอดสามปี ทผ่ี ่านมา
ซึง่ ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ของบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ จากอันดับที่ 20 กว่า มาถึงอันดับที่ 9 ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนต่า แต่ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั เป็ นธุรกิจที่
เปลีย่ นแปลงเร็ว จึงจาเป็ นต้องเร่งพัฒนาให้เร็วทีส่ ดุ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นควรทีจ่ ะจัดให้
มีก ารประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ นี้ เพื่อ ที่ใ ห้ไ ด้เ งิน ทุ น ในการพัฒ นาธุ ร กิจ ทีวีดิจิท ัล
ดังกล่าวต่อไป และจะส่งผลให้บริษัทฯ ไปต่อได้ และที่ทาทุกอย่างเพื่อเป็ นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกคน

นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้

เหตุใดจึงไม่เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยด้วย

นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจ และหนทางระดมทุน ในจานวนทีจ่ ะทา
ให้ธุรกิจต่อไปได้ เพราะฉะนัน้ ในเวลาจากัด และด้วยเศรษฐกิจปจั จุบนั การเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) อาจใช้
เวลานานและได้จานวนเงินไม่เพียงพอตามทีต่ ้องการ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จะบันทึกและ
รับทราบความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวไว้

นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ จะมีการแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมหรือไม่ อย่างไร

นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ จะมีการแต่งตัง้ กรรมการทีเ่ สนอชื่อโดยผูซ้ อ้ื ต่อไป

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บริษทั ฯ หาผูถ้ อื หุน้ รายใหม่น้มี าได้อย่างไร
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่เงินทุน แต่พจิ ารณาถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย และถือว่า
บริษทั ฯ มีโอกาสทีด่ ที จ่ี ะมีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีด่ ี

นายอภิชาต เพชรรัตน์
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้

ครอบครัวอุทกะพันธุ์มคี วามเห็นอย่างไรกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัท ฯ ให้แ ก่ ผู้ซ้อื และหากการเข้า ทารายการดัง กล่ า วไม่สาเร็จ ผู้บ ริห ารจะมี
แผนการอย่างไรต่อไป

นางระริน อุทกะพันธุ์
ปญั จรุ่งโรจน์
ตอบคาถามผูถ้ อื หุน้

ทางครอบครัวอุทกะพันธุ์ เห็นว่าการทารายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ โดยหากการเข้าทารายการนี้ไม่สาเร็จ บริษทั ฯ ก็ตอ้ งหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ต่อไป
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นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

บริษทั ฯ มีความคาดหวังอย่างไรต่อผูซ้ อ้ื หรือไม่อย่างไร และเหตุใดบริษทั ฯ จึงไม่ขายหุน้
ในบริษทั ย่อยแทน

นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ เห็นว่าจานวนเงินทีจ่ ะได้รบั จากการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ เพียงพอต่อวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินของบริษัทฯในครัง้ นี้ และบริษทั ฯ จะได้มพี นั ธมิตรทางธุรกิจที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริม
ธุรกิจของบริษทั ฯ

นางระริน อุทกะพันธุ์
ปญั จรุ่งโรจน์
เป็ นผูต้ อบคาถามผูถ้ อื หุน้

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงเล็งเห็นว่าการมี
พันธมิตรทางธุรกิจทีจ่ ะเข้ามาช่วยกันบริหารธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกันทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ มากกว่า

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ท่ปี ระชุม
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 200,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 219,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 419,999,865 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

132

159,709,892

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

132

159,709,892

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจากัด และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั
จดทะเบียนในรายการที่เ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ารแก้ไ ขเพิ่มเติม )
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
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3. ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิม่ 1 ราย โดยมีจานวนหุน้ เพิม่ ขึน้ 550,000
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทงั ้ สิ้นจานวน 132 ราย รวมจานวนหุ้นได้
159,709,892 หุน้
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่

ประชุม
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามที่ท่ปี ระชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการ
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

419,999,865 บาท (สี่ร้อ ยสิบ เก้าล้า นเก้า แสนเก้า หมื่น เก้า
พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
419,999,865 หุน้ (สี่ร้อ ยสิบ เก้าล้า นเก้า แสนเก้า หมื่น เก้า
พันแปดร้อยหกสิบห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

419,999,865 หุน้ (สี่ร้อ ยสิบ เก้าล้า นเก้า แสนเก้า หมื่น เก้า
พันแปดร้อยหกสิบห้าหุน้ )
-

หุน้ (

-

)”

ผู้ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า เมื่อ พิจ ารณาเหตุ ผ ลดัง กล่ า วแล้ว คณะกรรมการบริษัท ฯ
มีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ดาเนิ น การประชุม เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามคาถามที่เกี่ย วกับ วาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มผี ู้ถือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้
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มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

132

159,709,892

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

132

159,709,892

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด และประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเพิม่
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
ของบริษทั จดทะเบียน
ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ เป็ นผู้ชแ้ี จงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่

ประชุม
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
จานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 219,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 419,999,865
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามทีบ่ ริษทั
ฯ ได้พจิ ารณาแล้วในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่ผซู้ อ้ื
อันเป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4.25 บาท รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้
ไม่เกิน 850,000,000 บาท ทัง้ นี้ ภายหลังการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ดังกล่าว ผู้
ซือ้ จะเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 47.62 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ชาระแล้วของบริษทั ฯ) ซึง่ จะทาให้การจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื เป็ นการทารายการ
กับนิตบิ ุคคลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ อีกทัง้ ตัวแทนของผูซ้ อ้ื จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษทั ฯ ด้วย) ดังนัน้ ผู้ซอ้ื จึงถือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ ส่งผลให้การ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื ถือเป็ นรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนตามที่
กาหนดในประกาศประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน
สุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ สูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของ
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บริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (สิ่ งที่ ส่งมา
ด้วย 3) และดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(2)

แต่ งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่ เ กี่ย วโยงกัน ซึ่ง บริษัท ฯ ได้ด าเนิ น การแต่ ง ตัง้ บริษัท
แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ
รายการที่เกีย่ วโยงกัน โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การทารายการมีความ
สมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีค วามยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จะได้รบั
ประโยชน์จากการทารายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดย
อาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซอ้ื เป็ นไป
อย่างคล่องตัว จึงขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดั การใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดั การใหญ่มอี านาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เช่น (ก) การกาหนดข้อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด สรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ (ค) ลงนาม
ในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการ
นาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและ
สมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
นอกจากนี้ การจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ทีร่ าคา 4.25 บาทต่อหุน้
เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ่วนลดร้อยละ 43.11 ซึง่ เป็ นราคาทีม่ สี ่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ
10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อ ง การอนุ ญ าตให้
บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนัน้ การจัดสรรและการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื ดังกล่ าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง คัดค้านการ
เสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว นอกจากนี้ แม้บริษทั ฯ จะได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ให้จดั สรร
15

และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื แล้ว บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่ อ
บุคคลในวงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ด้วย โดยรายละเอียด
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอขายทีม่ สี ่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาด โดยจะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื ในวาระที่ 7
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
คือระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ เท่ากับ 7.47 บาท ซึง่ การคานวณราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักต่อหุน้
คานวณจากผลรวมของมูลค่าการซือ้ ขายรวม 7 วันทาการ หารด้วยปริมาณการซือ้ ขายหุน้ รวม 7 วันทาการ ซึง่ เป็ นช่วงเวลา
การซือ้ ขายตัง้ แต่วนั ที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซือ้ ขายรวมคานวณจากผลคูณของราคาหุน้
ถัว เฉลี่ย รายวัน และปริม าณการซื้อ ขายของหุ้น ทัง้ หมดรายวัน ตามข้อ มู ลการซื้อ ขายหุ้น ของบริษัท ฯ ที่ป รากฏใน
SETSMART ในเว็บไซต์ www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั จดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด สรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน เป็ นการเข้าทารายการ
บนราคายุติธรรมและอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าทัวไป
่ และที่ประชุมควรพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผู้ซ้อื ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท
รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 850,000,000 บาท และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ/หรือ
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอี านาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียด
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ดาเนิ น การประชุม เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามคาถามที่เกี่ย วกับ วาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ท่ปี ระชุมลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ เข้าข่ายเป็ น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดั การใหญ่
มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

132

159,709,892

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

132

159,709,892

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด และประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเพิม่
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยกาหนด
ราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ เป็ นผู้ชแ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่

ประชุม
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ตามทีท่ ป่ี ระชุมได้พจิ ารณาแล้วในวาระที่ 6 เป็ นการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ ในราคาทีม่ สี ว่ นลดร้อยละ 43.11 ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอ
ขายไว้ชดั เจนในราคาเสนอขายทีม่ สี ว่ นลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ซึง่ จะต้องได้รบั
มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มผี ถู้ ือหุ้นจานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รบั การอนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื ด้วย จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ ให้ แ ก่ ผู้ซ้ือ ซึ่ง เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ ให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ชดั เจนในราคาเสนอขายที่มสี ่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 715 วัน ท าการก่ อ นวัน แรกที่เ สนอขายต่ อ ผู้ ซ้ื อ บริ ษั ท ฯ มีห น้ า ที่ห้ า มไม่ ใ ห้ ผู้ ซ้ื อ น าหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษั ท ฯ
ทีผ่ ซู้ อ้ื ได้รบั ทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายใน
17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูซ้ อ้ื จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั จากการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกาไรต่อหุ้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ โดยนอกจากทีบ่ ริษทั
ฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทลั ที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ การชาระค่าใบอนุ ญาตทีวีดิจิทลั
การชาระค่าบริการโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั การชาระคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน และการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สาหรับการผลิตรายการทีวที ม่ี คี ุณภาพเพื่อให้ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมีพนั ธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ท่ดี จี ะทาให้บริษัทฯ
ได้รบั เงินตามจานวนทีต่ ้องการและยังช่วยเพิม่ ความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจได้ และการที่บริษัทฯ จะมีผซู้ ้อื เข้ามาร่วม
ลงทุ น และเป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท ฯ นั น้ จะเป็ น การเสริม สร้า งความแข็ง แกร่ ง ในธุ ร กิจ ทีวีดิจิท ัลด้ว ยสถานะ
ทางการเงินทีม่ นคงและสายสั
ั่
มพันธ์ทางธุรกิจทีด่ ขี องผูซ้ อ้ื จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั
ของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรและการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดย
กาหนดราคาเสนอขายไว้ชดั เจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศ
เกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4) นอกจากนี้ การเข้าทาการจัดสรรและเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้ซอ้ื มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ และผูถ้ ือหุ้นของ
บริษัทฯ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรพิจารณาอนุ มตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้
ชัดเจนในราคาเสนอขายทีม่ สี ว่ นลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม เปิ ด โอกาสให้ ท่ีป ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามค าถามที่ เ กี่ย วกับ วาระนี้
แต่เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผซู้ ้อื
ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้
ชัดเจนในราคาเสนอขายทีม่ สี ่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

132

159,709,892

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

132

159,709,892

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้อง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว โดยไม่มบี ุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ผู้ถือ หุ้น ซึ่งมีส่ว นได้เสีย ซึ่งไม่ มีสิทธิอ อกเสีย งลงคะแนนตาม
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดและประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. ใ นวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิม่
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิ จการ (Whitewash)
ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ เป็ นผู้ชแ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่

ประชุม
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เมื่อทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผซู้ อ้ื ในวาระที่ 6 แล้ว และผูซ้ อ้ื จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จะส่งผล
ให้ผซู้ อ้ื มีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 47.62 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ) ซึง่ มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถงึ
ร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทาให้ผซู้ อ้ื มีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษัทฯ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ได้ทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) อย่างไรก็ดี
ผูซ้ ้อื ไม่ประสงค์ทจ่ี ะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ท่จี ะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลัก ทรัพ ย์ท งั ้ หมดของบริษัท ฯ โดยอาศัย มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ( Whitewash) ตามประกาศสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ ของกิจการ (รวมทัง้ ได้ทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ( “ประกาศ ที่
สจ. 36/2546”) โดยต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
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ทัง้ หมดของกิจการ โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ (Whitewash) โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มอี านาจติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจน
ดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การดาเนินการในวาระนี้สาเร็จลุล่วงไปได้
ในปจั จุบนั ผูซ้ อ้ื ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
หรือบริษทั อื่นทีม่ บี ุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุม
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แอดไวซอรี่ พลัส จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดง
ความเห็นเกีย่ วกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ รวมถึงทาหน้าทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
การให้ความเห็นตามทีก่ าหนดในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 โดยทีป่ รึกทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซ้อื และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อทัง้ หมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (Whitewash) มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุตธิ รรม บริษทั ฯและ
ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รบั ประโยชน์จากการเข้าทารายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ (Whitewash) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)
ทัง้ นี้ ผูซ้ อ้ื ได้นาส่งหนังสือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 ให้แก่สานักงาน
ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6) และเมื่อพ้น 7 วัน นับแต่วนั ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั เอกสารดังกล่าว ทางสานักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้แจ้งเป็ นอย่างอื่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากการขอผ่อนผันการทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (Whitewash) ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ นในการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนบริษทั ฯ และผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ พึงจะได้รบั จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตาม
แบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ เพื่ออนุ มตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
กิจการ (แบบ 247-7) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6) จึงขอเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น พิจารณาอนุ มตั ิการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash) และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็ นไปอย่าง
คล่องตัว จึงขอให้มอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้
มีอานาจติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การ
ดาเนินการในวาระนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอข้างต้น
ผู้ดาเนิ น การประชุม เปิ ด โอกาสให้ท่ปี ระชุ ม แสดงความคิด และซัก ถามคาถามที่เกี่ย วกับ วาระนี้ แต่
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ท่ปี ระชุมลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้
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มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมดของกิจการ โดย
อาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ว ย
คะแนนเสียงดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

132

159,709,892

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

0

งดออกเสียง

0

0

0

132

159,709,892

100

รวม

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตามพ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดและประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิม่
วาระที่ 9

พิ จารณาวาระอื่น ๆ

เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอีก ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากท่าน
ผูถ้ อื หุน้ รายใดมีคาถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.
...............................................ประธานทีป่ ระชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์

................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี)
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