
1

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

SMM

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2559

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) ถนนลาดพร้าว

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
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ที่ SMM 020/2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

 2. รายงานประจ�าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และข้อมูลทางการเงิน

 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ และ 

ค�านิยามกรรมการอิสระ

 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

 8. หนังสือมอบฉันทะ

   

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) มีมติก�าหนดให้จัดการประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 ในวันพธุที ่27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 บรษิทั สยามอนิเตอร์มลัตมิเีดยี จ�ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

 ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีการจัดท�ารายงาน 

    การประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง 

    พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.smm. 

    co.th)

 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้ม ี

    การบนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้ในรายงานได้อย่างถกูต้องครบถ้วน จงึเหน็สมควรเสนอ 

    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานของบริษทัประจ�าปี 2558 และรบัรองรายงานประจ�าปี 2558 

 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2) 

 ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 รวมทั้งจัดท�าข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทใน 

    รอบปี 2558 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี 2558 เพือ่เสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พจิารณารบัทราบรายงาน 

    ผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2558 และรับรองรายงานประจ�าปี 2558

 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท 

    ประจ�าปี 2558 และรับรองรายงานประจ�าปี 2558 

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะเแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 (รายละเอียดปรากฏอยู่ใน CD-ROM รายงานประจ�าปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2) 

 ความเป็นมาและเหตุผล : บริษทัได้จดัท�างบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบั 

    ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินของ 

    บรษิทั ได้ผ่านการพจิารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
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    โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

บาท

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

1,122,434,293.56

659,963,582.89

462,470,710.67

514,034,662.41

(36,798,554.44)

(0.13)

 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31  

    ธันวาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึง 

    ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558

 ความเป็นมาและเหตุผล : บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้ 

    นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ส�าหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการ 

    ด�าเนินงานประจ�าปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจ�านวน 36,798,554.44 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ : พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิดจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 

    ประจ�าปี 2558

    ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลตามผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (36,798,554.44) 2,120,876.86* 26,113,569.18

2. จ�านวนหุ้น 288,937,689 288,937,689 288,902,689

3. เงินปันผล (บาท : หุ้น) - - 0.02

4. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) - - 5,778,053.78

5. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ) - - 30.75

    *ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิจ�านวน 8,268,802.68 บาท  

    จึงงดจ่ายเงินปันผล

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 

 ความเป็นมาและเหตุผล : เน่ืองด้วยบริษัทมีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม 

    วตัถุประสงค์ของบริษทัเพือ่ให้สอดคล้องกบัธรุกจิของบรษิทัในปัจจบุนัและรองรบัธรุกจิในอนาคตจากเดมิ  

    30 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 31-41 ดังนี้

    ข้อที่ 31 ประกอบกิจการบรกิารจดั รบัจ้างจดั กจิกรรมการแข่งขันกฬีาทกุประเภททัง้ในประเทศไทยและ 

     ต่างประเทศ บริหารจัดการด้านการตลาด บริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์ โฆษณา 

     ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ข้อที่ 32  ประกอบกิจการซื้อ ขาย บริหารจัดการ ลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 

     ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ข้อที่ 33  ประกอบกิจการบริการจัด รับจ้างจัด กิจกรรมต่างๆ พิธีเปิดงาน พิธีปิดงาน งานบันเทิง 

     งานเลีย้งรับรอง งานนทิรรศการ การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า งานเอนเตอร์เทนเมนท์ การแสดง  

     แสง สีเสียง โสตทัศนูปกรณ์ การประกวดทุกประเภท โฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริม 
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     การขาย รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    ข้อที่ 34  ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่ สัญญาณภาพ เสียง ข้อความ โดย 

     ระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่นใด  

     รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ข้อที่ 35  ประกอบกจิการบรกิารรบัส่งวทิยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ เสยีงทางสาย โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม  

     วิทยุโทรทัศน์ทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   

     ท้ังภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน�้า ทะเลและมหาสมุทร และ 

     ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และให้ใช้วงจรดาวเทียมสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง 

     คมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที ่

     เกี่ยวข้อง

    ข้อที่ 36  ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุโทรทัศน ์

     โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม โทรทศัน์ทางสายเคเบลิทวี ีทัง้ข้อมลูภาพ ข้อมูลเสยีง และโครงข่ายอืน่ๆ  

     เพือ่น�าเนือ้หาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดงักล่าว รวมทัง้ซือ้ช่องสญัญาณ ซ้ือเวลา  

     ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการ 

     ประกอบกจิการดงักล่าวต่อคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานของรฐัที ่

     เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และต่อใบอนุญาตฯ

    ข้อที่ 37  ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระท�า 

     นิติกรรมใดๆ ให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ภาพยนตร์  

     วิดีโอ สารคดี สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารทุกชนิด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

    ข้อที่ 38  ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจ�าหน่าย ซื้อ ขาย หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ์

     ต่างๆ รวมทั้งแอพพลิเคชั่น หรืออีคอมเมิร์ซ ธุรกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และจ�าหน่ายสินค้าทางสื่อ 

     อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

    ข้อที่ 39  ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงพื้นที่ อาคาร เพื่อแสดงสินค้าหรือเพื่อจ�าหน่ายสินค้า จัดงาน 

     แสดงสินค้าให้กับเอกชน หรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่าง 

     ประเทศ

    ข้อท่ี 40 ประกอบกิจการโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพ สถานพัก 

     ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน�้า และบริการที่เกี่ยวข้อง

    ข้อที่ 41 ประกอบกจิการค้า ผลติ จ�าหน่าย น�าหรอืสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร ซึง่อาหาร ผลิตภณัฑ์เสรมิ 

     อาหาร ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ อาหารเสริม เครื่องส�าอาง วิตามิน ส�าหรับคนและสัตว์ 

     ทุกชนิด

    ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจ�าเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ 

    บริษัทข้อ 3. ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจ�านวนข้อของวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

    วัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ�านวน 30 ข้อ แก้ไขเป็น 

    41 ข้อ

 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

    ต้ังแต่ข้อ 31-41 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต และแก้ไขหนังสือ 

    บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ�านวน 41 ข้อ

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 

    ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 (รายนามและประวตัขิองบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3)

 ความเป็นมาและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. ซึ่งก�าหนดว่า ใน 

    การประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสาม (1/3) เป็น 

    อัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนี ้
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    อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้  ส�าหรับในปี 2559 บริษัทมีกรรมการจ�านวน 13 ท่าน ดังนั้น 

    กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

             1.  นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

             2.  นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย  กรรมการ

             3.  นายกิตติ ชีนะเกตุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

             4.  นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

    บรษิทัได้ประกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพือ่เชญิให้ผูถื้อหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบติัทีเ่หมาะสม เพือ่ 

    คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถงึ 

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายัง 

    บรษิทั เนือ่งจากปัจจบุนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไร 

    ก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 

    ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง 

    ทีผ่่านมาแล้ว เหน็ว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

    ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

 ความเห็นคณะกรรมการ : พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เลอืกต้ังกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด�ารง 

    ต�าแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและม ี

    ส่วนร่วมในการบริหารงานและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการ 

    ผูค้รบก�าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้งดออกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัส�าหรบัการพิจารณา 

    ในวาระนี้

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559

 ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการประจ�าปี 2559 โดยค�านึงถึงความ 

    เหมาะสมและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ การเติบโตทางผลก�าไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และ 

    ความรับผิดชอบของกรรมการ

 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�า 

    ปี 2559 วงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจ�านวนเดียวกันกับปี 2558 และปี 2557 ประกอบด้วย

    • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

    • ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ

    โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ก�าหนด

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 55,000 55,000 55,000

2. ค่าตอบแทนอื่น 960,000 960,000 960,000

รวม 1,015,000 1,015,000 1,015,000

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2559

 ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  

    ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

    พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ  

    อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญช ี

    รับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท ส�านักงานปีติเสวี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปีส้ินสุด 

    วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าสอบทานงบกระแส 
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    เงินสดรวม 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 จ�านวน 57,000 บาท ค่าสอบบัญชีปี 2559  

    ประกอบด้วย

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (บาท) (บาท) (%)

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 390,000 390,000 - -

ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส - 40,000 (40,000) (100.00)

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี งบการเงินเฉพาะ 610,000 607,000 3,000 0.49

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี งบการเงินรวม - 20,000 (20,000) (100.00)

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 1,057,000 (57,000) (5.39)
    (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันหยุดราชการ ค่าเดินทาง 

    ไป-กลับในการปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ท�าลายสินค้า)

    ส�าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากส�านักงาน 

    สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชีที่ 

    ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

    ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีและส�านักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือม ี

    ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและมี 

    ความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส�านักงานปีติเสวี จ�ากัด ซึ่งตั้ง 

    อยู่เลขที่ 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เป็นผู้สอบบัญชีของ 

    บริษัทประจ�าปี 2559 ดังนี้

    รายนาม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

    1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ   4712        5 

    2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน    7750       2

    3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  9589       -

    โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวน 1,000,000 บาท ตามความเห็นของ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ

 การลงมต ิ:  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้

ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยก�าหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

 ส�าหรบัผู้ถอืหุน้ท่านใดทีป่ระสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและ

ลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วน พร้อมตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และน�าไปมอบต่อเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัการมอบหมาย

จากประธานที่ประชุม บริษัทมีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ นายกิตติ ชีนะเกตุ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัท

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

           

(นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2694-3010, 0-2694-3031-3 ต่อ 1652

โทรสาร : 0-2694-3030 อีเมล์ : pimkwan@smm.co.th

เว็บไซต์ : www.smm.co.th 

การเดินทาง  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดการประชุมตามเส้นทางต่อไปนี้ 

1. รถยนต์ส่วนบุคคล 

 • มาจากถนนลาดพร้าว เข้าซอยลาดพร้าว 48 วิ่งตรงตามเส้นทาง เมื่อถึงสามแยกที่มีป้าย “ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3” 

    ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 50 เมตร อาคารบริษัทตั้งอยู่ด้านขวามือ (ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2) 

 • มาจากส่ีแยกสุทธิสาร จากส่ีแยกสุทธิสารมุ่งหน้าเส้นทางลัดออกซอยลาดพร้าว 48  เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลอุปถัมภ์ วิ่งตาม

    เส้นทาง จนพบป้าย “ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3” ให้ตรงไปประมาณ 50 เมตร อาคารบริษัทต้ังอยู่ด้าน

    ขวามือ (ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2) 

2. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  ลงท่ีสถานีสุทธิสาร ประตูทางออก 3 (เมืองไทยภัทร) เลี้ยวเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัย มีวินมอเตอร์ไซค์

    บริการ

3. รถประจ�าทาง   ถนนลาดพร้าว  รถธรรมดา  92, 145, 122, 8, 44, 126, 178, 96 

       รถปรับอากาศ  145, 73ก, 545, 44, 514, 27, 137

    ถนนรัชดา-ลาดพร้าว รถธรรมดา  137 

       รถปรับอากาศ 137, 514, 172
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมส�านักงาน เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มประชุม นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

 ประธานฯ กล่าวแนะน�าคณะกรรมการบรษิทั ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ และเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมายของบรษัิททีเ่ข้าร่วมประชมุ 

ดังนี้

 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ�านวน 9 ท่าน ได้แก่

 1. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์  ประธานกรรมการ (ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม)

 2. นายกิตติ ชีนะเกตุ                  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 3. นายวิฑูร นิรันตราย                กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 4. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์              กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

 5. นางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน     กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี                              

 6. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล        กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน 

 7. นายปราชญ์ ไชยค�า                กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย 

 8. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

 9. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย      กรรมการ และผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ                               

 กรรมการบริษัทที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่

 1. นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล             กรรมการตรวจสอบ   

 2. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย         กรรมการตรวจสอบ

 3. นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์         กรรมการอิสระ

 4. นายไพฑูร ชุติมากรกุล           กรรมการ

 ผู้แทนจาก บริษัท ส�านักงานปีติเสวี จ�ากัด (ส�านักงานผู้สอบบัญชี) จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่  

 1. นางสาวสุนีย์ เอกจิตต์    ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีอาวุโส

 2. นางสาววารีรัตน์ บุญดี   ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

 ผู้แทนจาก บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จ�ากัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นายธิบดี มังคะลี   กรรมการผู้จัดการ

 2. นายสุเอจ มีเมศกุล    ผู้จัดการ

 3. นายสรยุทธ ธนพัฒนาภรณ์  ผู้วิเคราะห์

 โดยมนีายประพฒัน์ ไชยเดช เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมายของบรษิทั ท�าหน้าทีด่แูลให้การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 เป็นไปอย่าง

โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท  
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 ประธานฯ มอบหมายให้นายปราชญ์ ไชยค�า กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการประชุม แจ้งองค์ประชุม

ชี้แจงขั้นตอน ระเบียบการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทราบ 

 นายปราชญ์ ไชยค�า ผูด้�าเนนิการประชมุ รายงานต่อทีป่ระชมุว่า มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุรวมท้ังสิน้ 64 ราย แบ่ง

ออกเป็น มาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย นับจ�านวนหุ้นรวม 125,772,770 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 43.53 ของจ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 288,937,689 หุ้น เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37. ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือ

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้เข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนผูถ้อืหุ้นท้ังหมด และต้องมหีุน้นบัรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมครบ

องค์ประชุม

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามายังบริษัท

 เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในการจดัประชมุ ขอเรยีนชีแ้จงให้ท่านผูถ้อืหุน้ทราบถงึระเบยีบและขัน้ตอนในการจดัประชมุครัง้นี ้ โดย

ประธานฯ จะน�าเข้าสูก่ารประชมุซึง่จะพจิารณาเรยีงตามระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชมุ ในการพจิารณาแต่ละวาระนัน้ ผูด้�าเนนิ

การประชุมจะรายงานช้ีแจงความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมจนจบความ  หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ซักถาม และหากไม่มีท่านใด 

ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้นจะใช้ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ และเมื่อจบการประชุม เจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด

 ส�าหรับการลงคะแนนเสียงนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงจะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุม

ทราบต่อไป จากนั้น ประธานฯ ได้น�าเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมี่อวันที่ 25 เมษายน 2557 

 ผู้ด�าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการ

บนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้ในรายงานได้อย่างถกูต้องครบถ้วน โดยส�าเนารายงานการประชมุดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2557 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

125,772,770 125,772,770 -0- -0-

100% - -
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วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2557 และรบัรองรายงานประจ�าปี 2557 

 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2557 และรับรอง

รายงานประจ�าปี 2557 

 ผูด้�าเนนิการประชมุรายงานต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัได้สรปุผลการด�าเนนิงาน รวมทัง้จดัท�าข้อมลูการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2557 

ตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 

รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2557 และรับรองรายงานประจ�าปี 2557 

 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2557 จากงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้

 • บริษัทมีรายได้รวม 697.40  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 1.80 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26  

 • มีต้นทุนขายรวม 497.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 36.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.99

 • มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 186.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�านวน 3.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.70  

 • มีขาดทุนสุทธิ จ�านวน 8.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 17.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 147.44

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม 

 ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยสอบถามว่า การทีบ่รษิทัได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และ

ได้ทราบว่ามีการประกาศเจตนารมณ์แล้วน้ัน อยากทราบว่าการด�าเนินงานจะมีผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้รับใบรับรองจาก ก.ล.ต. และ IOD เมื่อไหร่ 

เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทได้ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันก�าหนดนโยบาย

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และได้รายงานต่อคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แล้วว่า บรษัิทจะร่วมด�าเนนิการตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและได้จัดท�าเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหลังจากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จะเห็นผลการด�าเนินงาน

 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากรายงานประจ�าปีหน้า 134 วงจรเงินสดปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คือจาก 380 วัน เป็น 415 วัน อยาก

ทราบว่าท�าไมวงจรเงินสดถึงมีระยะเวลานานขึ้น

 นางนวลพร สทิธิธ์นาวธิาน กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบญัช ีชีแ้จงว่า เนือ่งจากบรษิทัมกีารขยายเครดิต

ให้ลูกหนี้บางราย ท�าให้การเก็บเงินเข้ามาช้ากว่า ท�าให้วงจรเงินสดยาวขึ้น

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการท�าโปรโมชั่นหนังสือกับร้านค้ามากขึ้น เพื่อให้

เกดิการวางหนงัสอืทีห่น้าร้านได้นานขึน้ เพราะหนงัสอืถ้าวางอยูบ่นชัน้วางหน้าร้านค้าเป็นเวลานานจะดกีว่าเกบ็อยู่ทีค่ลงั จงึต้องมกีารขยายระยะ

เวลาการช�าระเงินเฉพาะบางร้าน

 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทราบว่าบริษัทมีการออกรถโอบีใหม่ อยากทราบว่าจะสร้างรายได้ปีละประมาณเท่าไหร่

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การออกรถโอบีประเด็นส�าคัญใช้ส�าหรับ SMMTV ซึ่งมีการปฏิบัติ

งานหลักคือการถ่ายทอดสดกีฬา เพราะกีฬาต้องการความสด ถ้าไม่ซื้อรถโอบี บริษัทต้องเช่ารถโอบีจากที่อ่ืนซ่ึงมีค่าใช้จ่ายและไม่เกิดทรัพย์สิน 

การซื้อรถโอบีนอกจากจะใช้เพ่ือถ่ายทอดสดกีฬาของบริษัทเองแล้ว ยังให้ผู้อื่นเช่ารถโอบีไปถ่ายทอดด้วย อย่างกีฬาบีชเกมส์ที่ภูเก็ตได้มีผู้เช่าไป 

ได้รายได้มาล้านกว่าบาท เป็นโอกาสให้เกิดรายได้สองทางคือ ค่าเช่า และใช้ถ่ายทอดงานของบริษัทเอง

 นายวิฑูร นิรันตราย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รถโอบีมีการใช้งานเป็นประจ�า การเช่ารถโอบีแต่ละ

ครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณแสนกว่าบาท ในหนึ่งสัปดาห์บริษัทมีการใช้งานรถโอบี 3-4 ครั้ง ความจ�าเป็นส�าหรับสถานีโทรทัศน์กีฬาคือการถ่ายทอด

สดซึง่บรษัิทได้รบัสทิธถ่ิายทอดสดกีฬามา นอกจากนียั้งให้ผูอ่ื้นเช่า ซึง่เรว็ๆ นีจ้ะมผีูเ้ช่าไปถ่ายทอดสดกฬีาและก�าลงัท�าสญัญากันอยู ่ซึง่สร้างราย

ได้ให้บริษัทมากพอสมควร จากที่บริษัทได้สิทธิในการจัดการแข่งขันฟุตซอล จึงมีสถานีโทรทัศน์สนใจซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไปออกอากาศ 
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ซึ่งบางครั้งจะจ้างให้บริษัทถ่ายทอดสดด้วยจึงเป็นการเพิ่มผลก�าไรกลับมา หากถามว่ารายได้เท่าไหร่อาจจะค�านวณยาก แต่เชื่อว่าเป็นการใช้งาน

ที่คุ้มค่า และในอนาคตอันใกล้น้ี มีข่าวดีท่ีจะเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เสนอตัวเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของ

สหพนัธ์วอลเลย์บอลเอเชยี ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนสดุท้ายของการเจรจาและคาดว่ามโีอกาสประสบความส�าเรจ็กว่า 90% ในการลงทนุซ้ืออปุกรณ์

ต่างๆ นั้นบริษัทค�านึงถึงเงินลงทุน สถานีโทรทัศน์กีฬามีความจ�าเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากข่าวกีฬาเป็นข่าวที่ต้องการรับรู้แบบสด เพราะแฟนกีฬา

ต้องการทราบผลการแข่งขันแบบรวดเร็ว ในขณะที่ข่าวอื่นๆ สามารถติดตามภายหลังได้ จึงหวังว่ากีฬาจะผลักดันให้บริษัทเติบโตขึ้นในปีนี้

 นางสาวอญัชล ีธรีะสนิธุ ์กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า บรษิทัเป็นผูถ้อืครองลขิสทิธิก์ารแข่งขันฟตุซอล ไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งฟุตซอล เอฟเอคัพ และฟุตซอล ดิวิชั่น 1 ซึ่งในปัจจุบัน 

SMMTV ท�าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลทุกวันเสาร์และอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเวทีมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดการชกมวยทุกวัน

เสาร์ และบริษัทมีสิทธิประโยชน์ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ด�าเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลที่จัดขึ้นใน

ประเทศไทยด้วย

 ส�าหรับรายได้ในการให้เช่ารถโอบีคาดว่าปีละไม่ต�่ากว่า 3 ล้านบาท นอกเหนือจากที่บริษัทจะใช้รถโอบีเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงาน

ของ SMMTV ซึง่มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ ไม่เชน่นัน้บรษิทัจะต้องเสยีค่าใช้จา่ยในการเช่ารถโอบปีีละประมาณ 6-10 ล้านบาทในการเช่ารถโอบมีา

ถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆ ที่บริษัทได้สิทธิในการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด

 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปัจจุบันบริษัทด�าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ในอนาคตประมาณกี่ปีที่ธุรกิจมัลติมีเดียจึงจะน�าธุรกิจสิ่งพิมพ์

 

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์เป็นหลักไปอีกไม่ต�่ากว่า 3-5 

ปี เนื่องจากส่ิงพิมพ์ท่ีบริษัทผลิตเป็นหนังสือท่ีมีคุณค่าในการเก็บสะสมมากกว่าที่จะอ่านแล้วทิ้ง จึงยังสามารถด�ารงอยู่ได้ และในปีนี้บริษัทได้รับ

ลิขสิทธิ์การ์ตูนระดับท็อปของประเทศญี่ปุ่นอย่างเรื่อง Tokyo Ghoul ซึ่งตอนนี้ก�าลังไต่อันดับความนิยมขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น หรือ

นวนยิายจนี บรษิทักเ็ป็นผูถื้อครองลขิสทิธิเ์พยีงรายเดยีวในประเทศไทย อย่างไรกต็ามถงึแม้ว่าบรษิทัจะด�าเนนิธรุกจิหลกัด้านสิง่พมิพ์ แต่ในขณะ

เดียวกันบริษัทท�าคู่ขนานไปกับการท�า E-Book โดยนายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการ และผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนา

ธุรกิจ ซึ่งดูแลด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะเป็นผู้วางแผนงานด้าน E-Book 

 

 นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการ และผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขยาย

ธรุกจิด้าน E-Book เพิม่เตมิ ซึง่ตอนนีก้�าลงัคดัเลอืกเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัตลาดเพือ่จะน�ามาผลติเป็น E-Book ทีป่ระเทศญีปุ่น่การ์ตูนทีเ่ป็น E-Book 

มีการเติบโตอย่างมาก แต่ส�าหรับประเทศไทยนั้นกลุ่มคนที่มีอุปกรณ์อ่าน E-Book ยังคงเป็นคนระดับกลาง ช่วงแรกจะเลือกเร่ืองประเภท 

คลาสสิกที่กลุ่มคนอ่านเติบโตขึ้นและมีก�าลังซื้อ รวมถึงนวนิยายจีนที่จะออกมาเป็นคอลเลคชั่น

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้าน

นวัตกรรมของโลก เพราะบริษัทได้ท�าธุรกิจแบบคู่ขนาน ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ได้มีโรงพิมพ์เองแต่จ้างโรงพิมพ์ผลิต หากมีการเปล่ียนเข้าสู ่

E-Book และมีลิขสิทธ์ิอยู่ จะช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก เพราะการผลิตหนังสือจะมีต้นทุนค่ากระดาษ การท�า E-Book จะเป็นนิวมีเดีย

ของบริษัทในอนาคต

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2557 และรบัรองรายงาน

ประจ�าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

127,782,770 127,782,770 -0- -0-

100% - -

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจ�านวนหุ้นรวม 2,010,000 หุ้น หรือคิดเป็น 2,010,000 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557

 ผู้ด�าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท�างบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2557 เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดย

งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันท์อนมัุตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

127,782,770 127,782,770 -0- -0-

100% - -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557

 ผูด้�าเนนิการประชมุรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี  การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและการบริหาร

ด้วย จากผลการด�าเนินงานปี 2557 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจ�านวน 8,268,802.68 บาท (แปดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อย

สองบาทหกสิบแปดสตางค์) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

129,792,770 129,792,770 -0- -0-

100% - -

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจ�านวนหุ้น 2,010,000 หุ้น หรือคิดเป็น 2,010,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 เมื่อสิ้นอายุใบส�าคัญ

แสดงสิทธ ิและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 

เมื่อสิ้นอายุใบส�าคัญแสดงสิทธ ิและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ผูด้�าเนนิการประชมุรายงานต่อทีป่ระชมุว่า เม่ือครบก�าหนดการใช้สทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธ ิSMM-W2 ครัง้สดุท้ายเมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 

2557 มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 คงเหลือจ�านวน 43,504,539 หุ้น (สี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พัน

ห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จ�านวน 43,504,539 หุ้น (สี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลด

จ�านวน 43,504,539 บาท (ส่ีสิบสามล้านห้าแสนส่ีพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 332,442,228 บาท (สามร้อยสามสบิสอง

ล้านสีแ่สนสีห่มืน่สองพันสองร้อยย่ีสบิแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 288,937,689 บาท(สองร้อยแปดสบิแปดล้านเก้าแสนสามหมืน่เจ็ดพันหกร้อย 

แปดสบิเก้าบาท)

 และเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ขอเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษัิท 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ผูด้�าเนนิการประชมุแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่าการลงมตใินวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 เมื่อสิ้น

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธ ิและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

129,792,770 129,792,770 -0- -0-

100% - -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) โดยไม่คิดมูลค่า จ�านวน

ไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 

 ประธานฯ เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 

(SMM-W3) โดยไม่คิดมูลค่า จ�านวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
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 ผู้ด�าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) จ�านวนไม่เกิน 

72,234,422 หน่วย เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจ�านวนหุน้ทีถ่อือยูใ่นอตัราส่วน 4 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยของ SMM-W3 

(กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 

 SMM-W3 หน่ึงหน่วย สามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัได้หนึง่หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) และให้คณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจก�าหนดและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่

เก่ียวกับ SMM-W3 ตามท่ีเห็นสมควร รายละเอียดเกี่ยวกับ SMM-W3 ปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม

 

 ก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) หรือ Record Date ใน

วนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) โดยไม่คิด

มูลค่า จ�านวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

129,792,770 129,792,770 -0- -0-

100% - -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อส�ารองไว้รองรับการ

ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 

จดทะเบียน

 

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพือ่ส�ารองไว้รองรบัการใช้สิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทั รุน่ที ่3 (SMM-W3) และแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

 

 ผูด้�าเนนิการประชมุรายงานต่อทีป่ระชมุว่า วาระนีส้บืเนือ่งจากวาระทีแ่ล้ว ขอเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียน จ�านวน 72,234,422 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันส่ีร้อยยี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) คิด

เป็นทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมจ�านวน 72,234,422 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 

288,937,689 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าแสนสามหม่ืนเจด็พนัหกร้อยแปดสบิเก้าบาท) เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 361,172,111 บาท (สาม

ร้อยหกสิบเอด็ล้านหน่ึงแสนเจด็หมืน่สองพันหนึง่ร้อยสบิเอ็ดบาท) เพ่ือส�ารองไว้รองรบัการใช้สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุน่ที ่3 (SMM-W3)

 และเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ขอเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษัิท 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 
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 ผูด้�าเนนิการประชมุแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่าการลงมตใินวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

 ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อส�ารอง

ไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

129,792,770 129,792,770 -0- -0-

100% - -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) 

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) 

 

 ผู้ด�าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพ่ือรองรับการ

ใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเหลอือยู่ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญท่ีเหลือดังกล่าวตามที่สมควร ท้ังน้ีมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ�านาจ และ/

หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ�านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาและก�าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว รวมทัง้มอี�านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วข้องและมอี�านาจด�าเนินการต่างๆ อนั

จ�าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวนไม่เกิน 72,234,422 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบั

การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

130,332,770 130,332,770 -0- -0-

100% - -

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจ�านวนหุ้น 540,000 หุ้น หรือคิดเป็น 540,000 เสียง
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วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 ผู้ด�าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. ซึ่งก�าหนด

ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ใน

ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 ส�าหรับในปี 2558 บริษัทมีกรรมการจ�านวน 13 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน 4 ท่าน คือ

 1.  นายปราชญ์ ไชยค�า   กรรมการ

         2.  นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ  กรรมการ

         3.  นายไพฑูร ชุติมากรกุล   กรรมการ

 4.  นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์    กรรมการอิสระ

          

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีส่วนส�าคัญในการบริหารงาน รวมทั้งให้

ความเห็นและค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 4 ท่านได้งดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระนี้ 

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

 ผู้ด�าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระนี้มีบัตรลงคะแนนเสียง 2 ส่วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการทั้งชุด หรือเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้ ส�าหรับวาระนี้เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือ

ความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสยีงจะขอเกบ็บัตรลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสียงก่อน หลงัจากนัน้จงึจะเกบ็บตัรลงคะแนน

เสียงที่เห็นด้วยเป็นล�าดับต่อไป 

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายปราชญ์ ไชยค�า เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

130,332,770 129,865,270 -0- 467,500

99.64% - 0.36%

        โดยคะแนนงดออกเสียงจ�านวน 467,500 เสียง เป็นของ นายปราชญ์ ไชยค�า

2. ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากเลือกต้ัง นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 

ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

130,332,770 129,742,904 -0- 589,866

99.55% - 0.45%
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        โดยคะแนนงดออกเสียงจ�านวน 589,866 เสียง เป็นของ นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ

3. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายไพฑูร ชุติมากรกุล เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

130,332,770 123,399,437 -0- 6,933,333

94.68% - 5.32%

        โดยคะแนนงดออกเสียงจ�านวน 6,933,333 เสียง เป็นของ นายไพฑูร ชุติมากรกุล

4. ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ ์เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

130,332,770 130,066,104 -0- 266,666

99.80% - 0.20%

        โดยคะแนนงดออกเสียงจ�านวน 266,666 เสียง เป็นของ นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2558

 ประธานเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 

 ผู้ด�าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดค่าตอบกรรมการประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 

1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจ�านวนเดียวกับปี 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

 • เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

 • ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ก�าหนด  

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

 ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

131,130,770 131,130,770 -0- -0-

100% - -

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจ�านวนหุ้น 798,000 หุ้น หรือคิดเป็น 798,000 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2558

 ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2558 และเชิญนายกิตติ ชีนะเกตุ ประธาน
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กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

 นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ

บริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

7750 แห่งบริษัท ส�านักงานปีติเสวี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยก�าหนดค่าสอบ

บัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าสอบทานงบกระแสเงินสดรวม 1,197,000 บาท ซึ่งเป็นจ�านวนเดียวกับปี 2557    

 ค่าสอบบัญชีปี 2558 ประกอบด้วย

 • ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส     รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 130,000 บาท

 • ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 40,000 บาท

 • ค่าสอบบัญชีประจ�าปี งบการเงินเฉพาะ 607,000 บาท

 • ค่าสอบบัญชีประจ�าปี งบการเงินรวม  80,000 บาท

 ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

 ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จ�านวนเสียงที่เข้าประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงรวมจ�านวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นด้วย

(เสียง)

ไม่เห็นด้วย

(เสียง)

งดออกเสียง

(เสียง)

131,130,770 131,130,770 -0- -0-

100% - -

วาระที่ 12  พิจารณาเรื่องอื่นๆ

 ประธานฯ เชิญนางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทได้ด�าเนินการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ�านวน 161,400 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า

การขายหุ้น 16,140,000 บาท ให้แก่บริษัท เดอะเบสท์บุ๊คส์ จ�ากัด เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานขาดทุน 

 ดงันัน้การจ�าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยจงึเป็นการลดผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานรวมของบรษิทั นอกจากนีบ้รษัิทยงัสามารถใช้

ประโยชน์จากเงนิทนุทีจ่ะได้รบัเพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทัต่อไป โดยหลงัจากจ�าหน่ายหุ้นแล้ว บรษิทัจะคงเหลอืหุน้ในบรษัิทย่อยจ�านวน 

38,000 หุ้น จากเดิม 199,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ซึ่งจากเดิมบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของจ�านวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

200,000 หุ้น 

 ผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของ SMMTV ในปีนี้เป็นอย่างไร
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 นายวิฑูร นิรันตราย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมา SMMTV ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบทางการเมืองที่มีการปิดสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดในช่วงหนึ่ง แต่หลังจากที่ได้กลับมาเปิดสถานีอีกคร้ังหนึ่ง SMMTV ก็ต้องกลับมาต้ังตัวใหม่ 

SMMTV มกีารเตบิโตข้ึนเรือ่ยๆ จนปัจจบุนับริษทัได้รบัสทิธใินการจดัการแข่งขันฟตุซอล และวอลเลย์บอลในประเทศ และก�าลงัยืน่เสนอรบัสทิธิ

การถ่ายทอดสดการแข่งขนัวอลเลย์บอลระดบัเอเชยี ซึง่อาจจะเป็นจดุพลกิผนัทีจ่ะท�าให้บรษิทัมรีายได้เพิม่ขึน้ สทิธิทีไ่ด้รบัจากสหพันธ์วอลเลย์บอล

เอเชยี คอื สทิธใินการขายลขิสทิธิก์ารถ่ายทอดการแข่งขนัและสิทธใินการขายสปอนเซอร์ไปทัว่โลก ซึง่หากประสบความส�าเรจ็จะเห็นการเติบโต

อย่างชัดเจน โดยข้อเสนอเป็นการรับสิทธิคราวละ 4 ปี โดยในแต่ละปีจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ในเอเชียประมาณ 10 

ทัวร์นาเม้นท์ นับเป็นก้าวแรกที่บริษัทจะก้าวสู่ระดับเอเชีย และคาดว่าในอนาคตจะก้าวสู่ระดับโลก

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา SMMTV ขาดทุนเพราะสภาพเศรษฐกิจ แต่

ธุรกิจมัลติมีเดียของบริษัททั้งสื่อวิทยุและโดยเฉพาะ SMMTV เป็นพื้นฐานให้เกิดธุรกิจการจัดกิจกรรมของบริษัท จากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้

สื่อมัลติมีเดียลดลง แต่รายได้การจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้น บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสื่อเข้าไปสนับสนุนการถ่ายทอดสด ท�าให้มีโอกาสการขาย 

สปอนเซอร์มากขึ้น ส่วนรายได้หากได้รับสิทธิจากสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียจะเกิดขึ้นในปี 2016 - 2019

 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การได้รับสิทธิถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์บอลใช้เงินลงทุนมากหรือไม่

 

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิแปลงสภาพ SMM-W3 จะช่วยให้บริษัทมี

เงินลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินที่ได้จากการเสนอขาย SMM-W3 เพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วใช่หรือไม่

 

 นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า สิทธิที่บริษัทได้รับสามารถหารายได้ด้วยตนเอง โดยขายสปอน

เซอร์และขาย Media Rights ไปทัว่โลกจากการจดัการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลย์บอลเอเชยี นอกจากนัน้แล้วยงัเป็นการสร้างโอกาสการหาราย

ได้โฆษณาให้ SMMTV และสปอร์ตเรดิโอ ที่สามารถใช้ภาพการแข่งขันเป็น Footage ให้ SMMTV น�าไปออกอากาศ โดยรายได้ต่างๆ จะรับรู้

ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2016

  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอ่ืนใดเพ่ิมเติม ผู้ด�าเนินการประชุมได้สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ส�าหรับการประชุม

ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 69 ราย แบ่งออกเป็น มาประชุมด้วยตนเองจ�านวน 43 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะ

จ�านวน 26 ราย นบัจ�านวนหุน้รวม 131,130,770 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 45.38 ของจ�านวนหุ้นทีอ่อกจ�าหน่ายและเรยีกช�าระแล้วจ�านวน 288,937,689 

หุ้น

 ทีป่ระชมุได้พจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุครบถ้วนแล้ว โดยทีป่ระชมุได้ลงมตริบัรอง รบัทราบ และอนมุติัตามทีค่ณะกรรมการ

เสนอทุกวาระตามคะแนนเสียงที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระแล้วนั้น จึงขอเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

 ประธานทีป่ระชมุ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ คณะผูบ้รหิาร และพนกังานของ  บริษทั สยามอนิเตอร์มัลตมิเีดยี จ�ากดั (มหาชน) 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ในวันนี้ และขอขอบคุณส�าหรับค�าแนะน�า

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ บัดนี้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ...................................................................ประธานที่ประชุม

    (นายสฤษฎภุล แจ่มสมบูรณ์)

   ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ

      นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์

      ประธานกรรมการ

      อายุ 63 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด     วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495

ที่อยู ่      159/28 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล

      เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   พ.ศ. 2551

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง    7 ปี

การศึกษา     ปริญญาตรี

      มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551

ประวัติการท�างาน 

2553 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ 

      บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน      ประธาน

      บริษัท สปิ้น เวิร์ค จ�ากัด

ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ

      บริษัท สแพลชมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

      Dentsu Holdings (Thailand) Ltd.

2538 - 2550     รองประธานกรรมการ

      บริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท    933,332 หุ้น (คิดเป็น 0.323% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  - มี - 

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - มี -

 • กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ  - ไม่มี -

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม    เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

      เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

  

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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      นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย

      กรรมการ  

      ผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

      อาย ุ37 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด     วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2522

ที่อยู ่      342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   พ.ศ. 2553

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง    5 ปี

การศึกษา     ปริญญาตรี International Trade,

      Portsmouth University, UK.

      ปริญญาโท International Business,

      Portsmouth University, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554

ประวัติการท�างาน 

2557 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

2553 - 2557     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

      บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2551 - 2553     ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

      บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท    1,013,333 หุ้น (คิดเป็น 0.351% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

 • กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ  - ไม่มี -

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม    เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จ�านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

      เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 



22

      นายกิตติ ชีนะเกตุ

      ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

      อายุ 78 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด     วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

ที่อยู่      149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ปีที่เริ่มรับต�าแหน่งกรรมการ    พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง      12 ปี

การศึกษา     ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�านักงานเลิศนิมิตการบัญชี

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท    9,300 หุ้น (คิดเป็น  0.004% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  กรรมการตรวจสอบ

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

 • กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ  - ไม่มี -

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร - ไม่มี -

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 • ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่มี -

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

 ที่อาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน - ไม่เป็น -

 พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

 • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี - ไม่เป็น -

 หรือที่ปรึกษากฎหมาย

 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ  - ไม่มี -

 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

 ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

 • การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา  - ไม่มี - 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม    เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

      เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จ�านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

      เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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      นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล

      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

      อายุ 57 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด     วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501

ที่อยู ่      201/589 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง    12 ปี

การศึกษา     Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการพัฒนาชนบท

      สถาบันพัฒนาวิชาการหนังสือพิมพ์เยอรมัน

      หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง

      สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

      บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน      หัวหน้าข่าวภูมิภาค 

      บริษัท วัชรพล จ�ากัด

2546      กรรมการบริหาร

      สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

      อุปนายกฝ่ายบริหาร

      สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -*      

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

 • กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ  - ไม่มี -

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ  - ไม่มี -

 ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 • ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/  - ไม่มี -

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

 ที่อาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน

 หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน - ไม่เป็น -

 พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

 เงินเดือนประจ�า

 • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี - ไม่เป็น -

 หรือที่ปรึกษากฎหมาย
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 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ  - ไม่มี -

 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

 ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ

 (ถ้ามี)

 • การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา  - ไม่มี -

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม    เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

      เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จ�านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

      เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ค�านิยามกรรมการอิสระ

 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่ก�าหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดข้ันต�่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้ก�าหนดไว้

ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 โดยกรรมการ

อิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ นับรวมหุ ้นที่ถือโดยผู ้ที่ 

 เกี่ยวข้องด้วย

 (2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ 

 ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 (3) ไม่เป็นบคุคลทีมี่ผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัย่อย  

 บริษทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั และรวมถงึมผีลประโยชน์ หรอืส่วนได้เสยีนัน้ทีจ่ะมผีลกระทบต่อการ 

 ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 (4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง  

 และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 

 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 (5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ 

 ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ 

 ผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 

 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 

 ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล 

 ดงักล่าว กรณทีีจ่�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั กรรมการอสิระต้องพร้อมทีจ่ะคดัค้านการกระท�าของกรรมการอืน่ๆ หรอืของฝ่ายจดัการ

 (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

      นายกิตติ ชีนะเกตุ

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      และกรรมการอิสระ

      อายุ 78 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด     วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ 2480

ที่อยู่      149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ปีที่เริ่มรับต�าแหน่งกรรมการ    พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง      12 ปี

การศึกษา     ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�านักงานเลิศนิมิตการบัญชี

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท    9,300 หุ้น (คิดเป็น 0.004% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

     

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  กรรมการตรวจสอบ

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

 • กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ  - ไม่มี -

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร - ไม่มี -

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 • ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่มี -

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

 ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน - ไม่เป็น -

 พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

 เงินเดือนประจ�า
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 • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี - ไม่เป็น -

 หรือที่ปรึกษากฎหมาย

 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ  - ไม่มี -

 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

 ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ

 (ถ้ามี)

 • การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา  - ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา   มส่ีวนได้เสยีในวาระที ่6 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

      เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ     

    

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม    เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

      เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จ�านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

      เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

     

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

และการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน

• เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

 • ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย  แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

 • ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  แสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

 • ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะทีก่รอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืชือ่ของผูม้อบฉนัทะ

และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารดังนี้

-   ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

-   ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง  

  

 • ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะทีก่รอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืชือ่ของผูม้อบฉนัทะ

และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารดังนี้

-   ส�าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

-   ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม

เอกสารดังนี้

-   ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้รับมอบฉันทะ หากเป็นชาวต่างประเทศใช้ส�าเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

-   ส�าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ที่รับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

 ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม

เอกสารดังนี้

-   ส�าเนาบัตรประจ�าตัว หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

-    ส�าเนาหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่พร้อมส�าเนาบตัรประชาชน หรือส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง

ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ผ่านการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค    
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• การมอบฉันทะ

 บรษัิทได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้ก�าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อ

หุ้นไว้ 3 แบบ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

 1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

 2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แนะน�าให้ใช้แบบนี้)

 3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 

 ผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วม

ประชุมแทนได้ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

 1) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

 แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ  

 แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

 2) ให้ระบุช่ือผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม 

 ประชมุได้ ผูร้บัมอบฉนัทะรายอืน่ก็สามารถเข้าประชมุแทนได้ ทัง้นีผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธเิข้าประชมุได้เพยีงรายเดยีว ไม่สามารถจะเข้า 

 ประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย

 3) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

 4) ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใด อย่าง 

 หนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

 5) ปิดอากรแสตมป์จ�านวน 20 บาท พร้อทั้งขีดฆ่าลงวันที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

 6) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “เลขานุการบริษัท” ภายในวันที่ 26 เมษายน 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบ 

 เอกสารก่อนการประชุม

• การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันพุธท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 

2559 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 บริษทั สยามอนิเตอร์มลัตมิเีดยี จ�ากัด (มหาชน) 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

• การออกเสียงลงคะแนน 

 1) ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด 

 อย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนน 

 เสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา 

 2) ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด 

 ออกเสียง โดยก�าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุไว้

 3) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติ 

 ในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร

 4) ผู้ด�าเนินการประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้ 

 เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่ 

 เสนอ ทั้งน้ีในการนับผลคะแนนเสียง จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

 ทีม่าประชมุ และจะประกาศให้ทีป่ระชมุรบัทราบผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อไป อย่างไรกต็าม ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยใน 

 แต่ละวาระ หลังจากปิดการประชุมกรุณาส่งใบลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้ 

 เป็นหลักฐาน
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34.

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 35.

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใด

ก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 

เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 การประชมุใหญ่ของบรษิทัให้จดัขึน้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวัดใกล้เคยีง หรอืทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ

จะก�าหนด และแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 36.

 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่

จะเสนอต่อทีป่ระชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พิจารณา แล้วแต่

กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 37.

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จ�านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนหุ้น

ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้ หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ได้เรยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้ร้องขอ การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผูถ้อืหุน้

นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38.

 (1) ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะให้บคุคลอืน่ซึง่บรรลนุติิภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุกไ็ด้ 

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก�าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 

รายละเอียดดังนี้

  1. จ�านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

  2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

  3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

 (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะ จะต้องน�าตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธาน หรือบุคคลที่คณะ

กรรมการก�าหนด
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 (3)  ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย 

ผู้รับมอบฉันทะนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็น 

ผู้ถือหุ้น

ข้อ 39.

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ในกรณทีีม่รีองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการท�าหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็

ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 40.

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 ค. การท�า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนท่ีส�าคญั การมอบหมายให้บุคคลอืน่เข้าจดัการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 ง. การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

 จ. การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

 ฉ. การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41.

 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน

 (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 (4)  เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

 (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน

 (6)  กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 


