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วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
เรือ่ง   แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 
 
เรยีน   กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

บรษัิท เนชั่น มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2558 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่29 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. โดยกอ่นเริม่ประชมุนายสทุธชิยั แซห่ยุน่ ชีแ้จงตอ่ที่
ประชมุว่าตนเองไดล้าออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบรษัิทตัง้แตเ่มือ่วันที ่28 เมษายน 2558  
จะปฏิบัติหนา้ที่เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทต่อไปเท่านั้น และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้  
นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา เขา้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรษัิทโดยมผีลตัง้แตว่ันที ่28 เมษายน 2558 
เป็นตน้ไป 

 

ประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป่ระชมุชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่เนือ่งจากมผีูถ้อืหุน้กลุม่ใหมไ่ดเ้ขา้ถอืหุน้
ของบรษัิทในชว่งทีผ่่านมาและมขีา่วปรากฏแพร่หลายวา่ไดเ้ขา้ถอืหุน้ในบรษัิทโดยมเีจตนาทีจ่ะร่วมกันใชส้ทิธอิอก
เสยีงในฐานะผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเพื่อร่วมกันครอบงํากจิการ โดยไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์และบทบัญญัตขิอง
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งของการครอบงํากจิการ และไดม้กีารโตแ้ยง้ดว้ยวา่นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ 
สมะลาภาก็อยู่ในข่ายทีม่ไิดป้ฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละบทบัญญัตขิองกฎหมายในลักษณะเดยีวกัน ซึง่บรษัิทไดม้ี
หนังสอืถงึหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เรง่รัดใหต้รวจสอบวา่ผูถ้อืหุน้ดงักลา่วมกีารรว่มกระทําการเพือ่เขา้ครอบงํา
บรษัิทโดยไม่ดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละบทบัญญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการครอบงํากจิการหรอืไม่ ซึง่
หากเป็นจรงิ การหลกีเลีย่งและไมดํ่าเนนิการตามหลักเกณฑข์องกฎหมายถอืเป็นเรือ่งทีไ่มถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู ้
ถอืหุน้เดมิ และกระทบตอ่สทิธแิละประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท  ดังนัน้ ประธานฯ จงึไดใ้ชอํ้านาจ
ตามกฎหมายตามทีจํ่าเป็นและสมควรเพือ่ปกป้องสทิธแิละประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทโดยไมอ่นุญาตใหผู้ ้
ถอืหุน้กลุ่มใหม่ทีม่ีพฤตกิรรมร่วมกันกระทําการตามทีม่ีข่าวเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 และไม่
อนุญาตใหน้ายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภา ออกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระ    

 
เมือ่เริม่การประชมุมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทัง้ส ิน้ 936 ราย นับ

จํานวนหุน้ได ้1,377,958,516 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 41.55 ของหุน้ชําระแลว้ของบรษัิทและไดพ้จิารณาและมมีตใิน
วาระตา่งๆ ดงันี ้

 
1. มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557  

 
โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 867,980,482 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.67 
ไมเ่ห็นดว้ย 350,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 
งดออกสยีง 2,568,592 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.29 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  
 

2. มมีตรัิบรองรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทและรายงานคณะกรรมการบรษัิท สําหรับปี 2557 โดยที่
ประชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 849,328,974 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.52 
ไมเ่ห็นดว้ย 11,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกสยีง 21,559,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.48 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  
 

3. มมีตอินุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 847,361,174 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.29 
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ไมเ่ห็นดว้ย 3,011,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.35 
งดออกสยีง 20,527,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.36 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  
 

4. มมีตรัิบทราบและเห็นชอบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่
5/2558 เมื่อวันที ่27 เมษายน 2558 แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี โดยทีป่ระชุมไดม้ีมตอินุมัตดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 842,103,074 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.70 
ไมเ่ห็นดว้ย 26,490,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.04 
งดออกสยีง 2,306,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  
 
 

5. มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทโดย 
 

1. นางสาวปัทมวรรณ  วัฒนกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่9832  เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิทฯ ในปี 2558 เป็นปีที ่1 และ/หรอื 

2. นายวนิจิ ศลิามงคล ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3378  
3. นายวรีะชยั รัตนจรัสสกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่ 4323 หรอื 
4. นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4098  หรอื 
 
โดยกําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชปีระจําปี 2558 ของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม รวม 10 
บรษัิท เป็นจํานวนเงนิ 3,560,000 บาท   
 
โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 850,606,182 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.67 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,242,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.32 
งดออกสยีง 51,792 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  
 

6. ในวาระพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ประธานฯ แจง้ต่อที่
ประชมุวา่ใหง้ดการพจิารณาวาระนี้โดยจะไม่มกีารออกเสยีงลงมตแิละใหเ้ขา้สูก่ารพจิารณาในวาระถัดไป 
โดยเหตุผลทีไ่ม่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาวาระนี้ ก็เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของ
บรษัิท เนือ่งจากประธานฯ ไดใ้ชอํ้านาจในฐานะประธานในทีป่ระชมุไมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีา่วปรากฏวา่
ร่วมกันกระทําการเพือ่เขา้ครอบงําบรษัิทเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558  และไม่อนุญาตให ้
นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภา ออกเสยีงลงคะแนน  ซึง่ในระหวา่งนี ้บรษัิทก็ไดม้หีนังสอื
ถงึหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เรง่รัดใหต้รวจสอบวา่ผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ดงักลา่วมกีารรว่มกระทําการเพือ่
เขา้ครอบงําบรษัิท โดยมไิดดํ้าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละบทบัญญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจรงิหรอืไม ่
โดยประธานฯ ชีแ้จงวา่ระเบยีบวาระอืน่ๆ เป็นเพยีงเรือ่งการบรหิารจัดการกจิการทั่วไปของบรษัิทซึง่ไม่ใช่
เรื่องสําคัญที่จะเป็นประเด็นความขัดแยง้ระหว่างกลุ่มผูถ้ือหุน้เดมิกับกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหม่ แต่ในวาระการ
พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการถอืเป็นระเบยีบวาระทีม่คีวามสําคัญ ดังนัน้ เพือ่ใหเ้ป็นธรรมแกผู่ถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่
ที่ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรือออกเสยีงลงคะแนน  ที่ประชุมจงึยังไม่ควรพจิารณาแต่งตัง้
กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีอ่อกตามวาระในวนันี ้ 

 
7. มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2558 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี

คา่ตอบแทนรปูแบบอืน่ ดงันี ้
 

ตาํแหนง่ 
 

คา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการ 400,000 บาท/คน/ปี 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 200,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 200,000 บาท/คน/ปี 
 
โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ ดงันี ้ 

 
เห็นดว้ย 850,215,982 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.62 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,371,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.34 
งดออกสยีง 312,092 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  

 
8. มมีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิรวมไมเ่กนิ 2,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนดิระบุชือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบุชือ่ผูถ้อื ประเภทดอ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ซึง่อาจมหีรอืไมม่ปีระกนั และอาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

สกลุเงนิ เงนิบาท / เงนิเหรยีญสหรัฐฯ และ/หรอื เงนิสกลุตา่งประเทศอืน่ๆ 

จํานวนเงนิรวม
ของหุน้กู ้
ทัง้หมด 

ไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท หากเป็นสกลุเงนิตา่งประเทศใหใ้ชอ้ัตราแลกเปลีย่นในวันทีอ่อก
หุน้กู ้(Issue Date) ในแตล่ะคราว 

มลูคา่ทีต่ราไว ้ หน่วยละ 1,000 บาท (หนึง่พันบาท) 

อาย ุ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายพจิารณา
กําหนดอายุหรอืไม่กําหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและ
สภาวะตลาด 

วธิกีารจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชน และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน 
และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนโดยฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่น
เดยีวหรอืหลายรุ่น และ/หรอืในลักษณะหมุนเวยีน (Revolving) และสามารถออกและ
เสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้ับผูถ้อืหุน้กู ้
เดมิซึง่ตราสารนัน้ ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคนืหรอืถกูไถถ่อนคนืกอ่นกําหนด ทัง้นี ้โดย
ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการขออนุญาต
จากหน่วยราชการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การไถถ่อน
กอ่นครบอาย ุ

ผูถ้ือหุน้กูอ้าจมีสทิธหิรือไม่มีสทิธขิอใหบ้รษัิทไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกําหนด และ/หรือ
บรษัิทอาจมสีทิธหิรอืไม่มสีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบกําหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
และเงือ่นไขของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะคราว โดยปฏบิัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ 
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เงือ่นไขพเิศษ ในกรณีทีบ่รษัิทไดไ้ถ่ถอนหรอืชําระคนืหุน้กูท้ีไ่ดอ้อกภายในวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตขิา้งตน้ 
บรษัิทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิม่เตมิอกีไดต้ามจํานวนทีไ่ดไ้ถถ่อนหรอืชําระคนื 

วตัถปุระสงค ์ 1. เพือ่ชําระคนืหนีเ้ดมิ ซึง่จะเป็นการลดภาระตน้ทนุทางการเงนิของบรษัิทฯ 

2. เพือ่รองรับการขยายธรุกจิ โดยเฉพาะธรุกจิทวีดีจิติอล และทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็น
ทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงาน 

 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณา
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) กําหนดรายละเอยีดและเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เชน่ การกําหนดชือ่ 

ลกัษณะการขายหุน้กู ้ จํานวนหุน้กูท้ีจ่ะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุน้กู ้ หลกัประกนั 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย ระยะเวลาไถถ่อน การไถถ่อนกอ่นกําหนด อตัราดอกเบีย้ วธิกีารชําระเงนิตน้
และดอกเบีย้ วธิกีารจัดสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นตน้  
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2) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจั้ดจําหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรอื สถาบนัจัดอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรอื บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

3) เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้อํีานาจในการดําเนนิการใด ๆ 
ตามทีจํ่าเป็นและเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้ รวมถงึการนําหุน้กูด้งักลา่วไปจด
ทะเบยีนกบัตลาดรองตราสารหนี ้ หรอืตลาดรองแหง่ใด ๆ และการดําเนนิการขออนุญาตกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  

โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 842,309,424 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.71 
ไมเ่ห็นดว้ย 22,169,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.55 
งดออกสยีง 6,421,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.74 
รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  

 
9. ตามทีบ่รษัิทไดบ้รรจวุาระการประชมุตามทีม่กีลุม่ผูถ้อืหุน้ไดม้หีนังสอืขอใหบ้รษัิทจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้

ไวเ้ป็นวาระย่อยของระเบยีบวาระที ่9 “พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ” ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 
ตามทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไปแลว้กอ่นหนา้นี ้ทีป่ระชมุไดรั้บทราบความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทใน
วาระตา่งๆ และมมีตใินวาระทีเ่กีย่วขอ้งดงันี ้ 

 
9.1 ทีป่ระชมุรับทราบความเห็นคณะกรรมการบรษัิทซึง่เห็นวา่ความขัดแยง้ระหวา่งกลุม่ผูถ้อืหุน้ไม่ใชเ่รือ่งทีท่ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งพจิารณาหรอืดําเนนิการใดๆ เพราะเป็นเรือ่งระหวา่งผูถ้อืหุน้
เท่านัน้  และเป็นเรือ่งทีม่ขี่าวปรากฏแพร่หลายทีท่่านผูถ้อืหุน้ทราบดอียู่แลว้ จงึไม่ควรนํามาพูดกันในที่
ประชมุนีเ้พราะอาจมปีระเด็นทางกฎหมายได ้ 

 
9.2 ทีป่ระชมุรับทราบความเห็นคณะกรรมการบรษัิทว่าการพจิารณาว่านายเสรมิสนิ สมะลาภาจะมคีุณสมบัติ

ถูกตอ้งหรือไม่ อย่างไร และมีพฤตกิรรมที่เขา้ข่ายเป็นการกระทําความผดิในหลักเกณฑห์รือกฎหมาย
หรือไม่อย่างไรนัน้ ไม่ใช่เรื่องทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งพจิารณา แต่เป็นอํานาจหนา้ทีข่องหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ในสว่นนี ้บรษัิทก็ไดม้หีนังสอืถงึหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอใหต้รวจสอบผูถ้อืหุน้กลุม่
ตา่งๆ ทีม่ปัีญหาแลว้  

 
9.3 ทีป่ระชมุมมีตเิห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษัิททีเ่ห็นวา่ไม่ควรเพิม่จํานวนกรรมการของบรษัิท 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

เห็นดว้ย 789,953,581 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 90.07 
ไมเ่ห็นดว้ย 49,790,260 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 5.72 
งดออกสยีง 31,156,133 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.58 
 รวมทัง้ส ิน้ 870,899,974* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
*หมายเหต:ุ นายสทุธชิยั แซห่ยุน่และนายเสรมิสนิ สมะลาภาไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน  

 
9.4 ทีป่ระชมุรับทราบความเห็นของคณะกรรมการวา่บรษัิทมไิดม้กีารทําธรุกรรม หรอืจะมกีารทําธรุกรรมใดๆ ที่

มลีักษณะผดิปกต ิรวมถงึหากบรษัิทจะเขา้ทําธุรกรรมใดทีม่นัียสําคัญก็ย่อมจะตอ้งนําเสนอเพือ่ขออนุมัติ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยูแ่ลว้  
 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

นางสาวดวงกมล โชตะนา 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 


