วันที่ 29 เมษายน 2558
เรือ
่ ง

แจ ้งมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี่ ระชุม สามัญ ผู ้ถือหุ ้นประจํ า ปี
บริษัท เนชั่น มัล ติมเี ดีย กรุ๊ป จํ า กัด (มหาชน) (“บริษท
ั ฯ”) ขอแจ ้งมติท ป
ั แซ่หยุน
้ จงต่อที่
2558 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. โดยก่อนเริม
่ ประชุมนายสุทธิชย
่ ชีแ
ประชุมว่าตนเองได ้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบริษัทตัง้ แต่เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2558
้ ริห ารของบริษั ทต่ อ ไปเท่ า นั ้น และคณะกรรมการบริษั ทได ้มีม ติแ ต่ ง ตั ง้
จะปฏิบั ต ิห น า้ ที่เ ป็ นกรรมการและผู บ
นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา เข ้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 28 เมษายน 2558
เป็ นต ้นไป
้ จงต่อทีป
่ งจากมีผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ใหม่ได ้เข ้าถือหุ ้น
ประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป
่ ระชุมชีแ
่ ระชุมว่าเนือ
ของบริษัทในช่วงทีผ
่ ่านมาและมีขา่ วปรากฏแพร่หลายว่าได ้เข ้าถือหุ ้นในบริษัทโดยมีเจตนาทีจ
่ ะร่วมกันใช ้สิทธิออก
ิ ามหลั ก เกณฑ์แ ละบทบั ญ ญั ต ข
ิ อง
เสีย งในฐานะผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ทเพื่อ ร่ ว มกัน ครอบงํ า กิจ การ โดยไม่ป ฏิบั ต ต
ั แซ่หยุน
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องในเรือ
่ งของการครอบงํากิจการ และได ้มีการโต ้แย ้งด ้วยว่านายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน
สมะลาภาก็อยู่ในข่ายทีม
่ ไิ ด ้ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์และบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึง่ บริษัทได ้มี
หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ เร่งรัดให ้ตรวจสอบว่าผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวมีการร่วมกระทําการเพือ
่ เข ้าครอบงํา
บริษัทโดยไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการครอบงํากิจการหรือไม่ ซึง่
่ งและไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายถือเป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง ไม่เป็ นธรรมต่อผู ้
หากเป็ นจริง การหลีกเลีย
ถือหุ ้นเดิม และกระทบต่อสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัท ดังนั น
้ ประธานฯ จึงได ้ใช ้อํานาจ
ตามกฎหมายตามทีจ
่ ําเป็ นและสมควรเพือ
่ ปกป้ องสิทธิและประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทโดยไม่อนุญาตให ้ผู ้
ถือหุ ้นกลุ่ม ใหม่ท ม
ี่ ีพฤติกรรมร่ว มกัน กระทํ า การตามทีม
่ ีข่าวเข ้าร่ว มประชุม สามัญ ผู ้ถือ หุ ้นประจํ า ปี 2558 และไม่
ั แซ่หยุน
อนุญาตให ้นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
้ 936 ราย นั บ
เมือ
่ เริม
่ การประชุมมีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและโดยการรับมอบฉั นทะรวมทัง้ สิน
จํ านวนหุ ้นได ้ 1,377,958,516 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 41.55 ของหุ ้นชําระแล ้วของบริษัทและได ้พิจารณาและมีมติใน
วาระต่างๆ ดังนี้
1.

่ วันที่ 4 เมษายน 2557
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 ซึง่ ประชุมเมือ
โดยทีป
่ ระชุมได ้มีมติอนุ มัต ด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

867,980,482
350,900
2,568,592
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.67
0.04
0.29
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
2.

มีมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัท สําหรับปี 2557 โดยที่
ประชุมได ้มีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

849,328,974
11,500
21,559,500
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

97.52
0.00
2.48
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
3.

ิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยทีป
มีมติอนุมัตแ
ิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สน
่ ระชุมได ้มีมติอนุมัตด
ิ ้วย
คะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด ้วย

847,361,174

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

97.29

1

ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

3,011,000
20,527,800
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.35
2.36
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
4.

มีมติรับทราบและเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติของทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
่ ระชุม ได ้มีมติอ นุ มั ต ด
ิ ้วย
5/2558 เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2558 แทนการจ่ายเงินปั น ผลประจํ า ปี โดยทีป
คะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

842,103,074
26,490,100
2,306,800
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

96.70
3.04
0.26
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
5.

มีมติอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทโดย
1.
2.
3.
4.

่ ในงบการเงิน
นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
ของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็ นปี ท ี่ 1 และ/หรือ
นายวินจ
ิ ศิลามงคล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
นายวีระชัย รัตนจรัสสกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ

โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจํ าปี 2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10
บริษัท เป็ นจํานวนเงิน 3,560,000 บาท
โดยทีป
่ ระชุมได ้มีมติอนุ มัต ด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมาก ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

850,606,182
20,242,000
51,792
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

97.67
2.32
0.01
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
6.

ในวาระพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่แ ทนกรรมการทีต
่ ้องออกตามวาระ ประธานฯ แจ ้งต่อที่
่ ารพิจารณาในวาระถัดไป
ประชุมว่าให ้งดการพิจารณาวาระนี้โดยจะไม่มก
ี ารออกเสียงลงมติและให ้เข ้าสูก
โดยเหตุผลทีไ่ ม่ให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาวาระนี้ ก็เพือ
่ ให ้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดของ
บริษัท เนือ
่ งจากประธานฯ ได ้ใช ้อํานาจในฐานะประธานในทีป
่ ระชุมไม่อนุญาตให ้ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ข
ี า่ วปรากฏว่า
่ เข ้าครอบงําบริษัทเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 และไม่อนุญาตให ้
ร่วมกันกระทําการเพือ
ั แซ่หยุน
นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ในระหว่างนี้ บริษัทก็ได ้มีหนังสือ
่ ดังกล่าวมีการร่วมกระทําการเพือ
่
ถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ เร่งรัดให ้ตรวจสอบว่าผู ้ถือหุ ้นแต่ละกลุม
เข ้าครอบงําบริษัท โดยมิได ้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องจริงหรือไม่
้ จงว่าระเบียบวาระอืน
โดยประธานฯ ชีแ
่ ๆ เป็ นเพียงเรือ
่ งการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัทซึง่ ไม่ใช่
เรื่อ งสํ า คัญ ที่จ ะเป็ นประเด็ น ความขัด แย ้งระหว่า งกลุ่ม ผู ้ถือ หุ ้นเดิม กับ กลุ่ม ผู ้ถือ หุ ้นใหม่ แต่ใ นวาระการ
่
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการถือเป็ นระเบียบวาระทีม
่ ค
ี วามสําคัญ ดังนัน
้ เพือ
่ ให ้เป็ นธรรมแก่ผู ้ถือหุ ้นแต่ละกลุม
ที่ไ ม่ไ ด ้รั บ อนุ ญ าตให ้เข ้าร่ ว มประชุม หรือ ออกเสีย งลงคะแนน ที่ป ระชุม จึง ยั ง ไม่ ค วรพิจ ารณาแต่ง ตั ง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระในวันนี้

7.

มีม ติอ นุ มั ต ิกํ า หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการบริษั ทประจํ า ปี 2558 เป็ นแบบรายไตรมาส โดยไม่ ม ี
ค่าตอบแทนรูปแบบอืน
่ ดังนี้
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทน
400,000 บาท/คน/ปี

2

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

400,000
300,000
200,000
200,000

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

โดยทีป
่ ระชุมได ้มีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

850,215,982
20,371,900
312,092
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

97.62
2.34
0.04
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
8.

มีมติอนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

ื่ ผู ้ถือ ประเภทด ้อยสิทธิหรือไม่ด ้อยสิทธิ
ื่ ผู ้ถือหรือไม่ระบุชอ
หุ ้นกู ้ทุกประเภท ชนิดระบุชอ
ซึง่ อาจมีหรือไม่มป
ี ระกัน และอาจมีหรือไม่มผ
ี ู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้

สกุลเงิน

่ ๆ
เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอืน

จํานวนเงินรวม
ของหุ ้นกู ้
ทัง้ หมด

ไม่เกิน 2,500 ล ้านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศให ้ใช ้อัตราแลกเปลีย
่ นในวันทีอ
่ อก
หุ ้นกู ้ (Issue Date) ในแต่ละคราว

มูลค่าทีต
่ ราไว ้

หน่วยละ 1,000 บาท (หนึง่ พันบาท)

อายุ

ให ้คณะกรรมการบริษั ทและ/หรือ บุค คลที่ค ณะกรรมการบริษั ทได ้มอบหมายพิจ ารณา
กําหนดอายุหรือไม่กําหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและ
สภาวะตลาด

วิธก
ี ารจัดสรร

เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่า งประเทศให ้แก่ป ระชาชน และ/หรือ ผู ้ลงทุน สถาบัน
และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู ้ลงทุนโดยฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่น
เดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและ
เสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได ้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให ้กับผู ้ถือหุ ้นกู ้
เดิมซึง่ ตราสารนัน
้ ๆ กําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทัง้ นี้ โดย
่ วข ้อง รวมถึงการขออนุญาต
ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข ้อบังคับ หรือประกาศทีเ่ กีย
จากหน่วยราชการใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

การไถ่ถอน
ก่อนครบอายุ

ิ ธิห รือ ไม่ม ีส ท
ิ ธิข อให ้บริษั ทไถ่ถ อนหุ ้นกู ้ก่อ นครบกํ า หนด และ/หรือ
ผู ้ถือ หุ ้นกู ้อาจมีส ท
ิ
ิ
บริษัทอาจมีสทธิหรือไม่มส
ี ทธิไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนครบกําหนด ทัง้ นี้ ให ้เป็ นไปตามข ้อตกลง
และเงือ
่ นไขของหุ ้นกู ้ทีจ
่ ะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข ้อบังคับ
หรือประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

เงือ
่ นไขพิเศษ

ิ ้างต ้น
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทได ้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ ้นกู ้ทีไ่ ด ้ออกภายในวงเงินทีไ่ ด ้รับอนุ มัตข
บริษัทสามารถออกหุ ้นกู ้ทดแทนเพิม
่ เติมอีกได ้ตามจํานวนทีไ่ ด ้ไถ่ถอนหรือชําระคืน

วัตถุประสงค์

1. เพือ
่ ชําระคืนหนีเ้ ดิม ซึง่ จะเป็ นการลดภาระต ้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
2. เพือ
่ รองรับการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล และทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเป็ น
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

โดยมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้พิจารณา
ดังต่อไปนี้
่
่ วข ้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ เช่น การกําหนดชือ
1) กําหนดรายละเอียดและเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
ลักษณะการขายหุ ้นกู ้ จํานวนหุ ้นกู ้ทีจ
่ ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ ้นกู ้ หลักประกัน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตราดอกเบีย
้ วิธก
ี ารชําระเงินต ้น
และดอกเบีย
้ วิธก
ี ารจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต ้น
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2) แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความ
่ ถือของผู ้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลทีเ่ กีย
น่าเชือ
่ วข ้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้
3) เข ้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และให ้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ
ตามทีจ
่ ําเป็ นและเกีย
่ วเนือ
่ งกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ในครัง้ นี้
รวมถึงการนํ าหุ ้นกู ้ดังกล่าวไปจด
ทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ และการดําเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง
โดยทีป
่ ระชุมได ้มีมติอนุมต
ั ด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ า
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ประชุม และมีสท
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

842,309,424
22,169,000
6,421,500
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

96.71
2.55
0.74
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
9.

ตามทีบ
่ ริษัทได ้บรรจุวาระการประชุมตามทีม
่ ก
ี ลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นได ้มีหนังสือขอให ้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น
ไว ้เป็ นวาระย่อยของระเบียบวาระที่ 9 “พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ” ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2558
ตามทีไ่ ด ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบไปแล ้วก่อนหน ้านี้ ทีป
่ ระชุมได ้รับทราบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
วาระต่างๆ และมีมติในวาระทีเ่ กีย
่ วข ้องดังนี้

9.1

่ ผู ้ถือหุ ้นไม่ใช่เรือ
่ งทีท
่ ี่
ทีป
่ ระชุมรับทราบความเห็นคณะกรรมการบริษัทซึง่ เห็นว่าความขัดแย ้งระหว่างกลุม
ประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการบริษัทจะต ้องพิจารณาหรือดําเนินการใดๆ เพราะเป็ นเรือ
่ งระหว่างผู ้ถือหุ ้น
่ ่านผู ้ถือหุ ้นทราบดีอยู่แล ้ว จึงไม่ควรนํ ามาพูดกันในที่
เท่านั น
้ และเป็ นเรือ
่ งทีม
่ ข
ี ่าวปรากฏแพร่หลายทีท
ประชุมนีเ้ พราะอาจมีประเด็นทางกฎหมายได ้

9.2

ทีป
่ ระชุมรับทราบความเห็นคณะกรรมการบริษัทว่าการพิจารณาว่านายเสริมสิน สมะลาภาจะมีคุณสมบัต ิ
ถูก ต ้องหรือ ไม่ อย่า งไร และมีพฤติก รรมที่เข ้าข่ายเป็ นการกระทํ าความผิด ในหลัก เกณฑ์ห รือกฎหมาย
หรือไม่อย่างไรนั น
้ ไม่ใ ช่เรื่องทีท
่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะต ้องพิจารณา แต่เป็ นอํ า นาจหน ้าทีข
่ องหน่ วยงานที่
่
เกีย
่ วข ้อง ซึง่ ในส่วนนี้ บริษัทก็ได ้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ขอให ้ตรวจสอบผู ้ถือหุ ้นกลุม
ต่างๆ ทีม
่ ป
ี ั ญหาแล ้ว

9.3

ทีป
่ ระชุมมีมติเห็นด ้วยกับข ้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททีเ่ ห็นว่าไม่ควรเพิม
่ จํ านวนกรรมการของบริษัท
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกสียง
้
รวมทัง้ สิน

789,953,581
49,790,260
31,156,133
870,899,974*

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

90.07
5.72
3.58
100.00

ั แซ่หยุน
*หมายเหตุ: นายสุทธิชย
่ และนายเสริมสิน สมะลาภาไม่ได ้ออกเสียงลงคะแนน
9.4

ทีป
่ ระชุมรับทราบความเห็นของคณะกรรมการว่าบริษัทมิได ้มีการทําธุรกรรม หรือจะมีการทําธุรกรรมใดๆ ที่
่ น
ี ั ยสําคัญก็ย่อมจะต ้องนํ าเสนอเพือ
่ ขออนุมัต ิ
มีลักษณะผิดปกติ รวมถึงหากบริษัทจะเข ้าทํ าธุรกรรมใดทีม
จากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องอยูแ
่ ล ้ว
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

4

