รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร ที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 16.00 น.
ณ หอง Auditorium ชั้นที่ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผูเขารวมประชุม

มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม รวม 48 ทาน นับจํานวนหุนได 346,853,318 หุน
คิดเปนรอยละ 70.79 ของจํานวนหุนทั้งสิ้นของบริษัทฯ จํานวน 490 ลานหุน (เทากับจํานวนหุน
จดทะเบียนจํานวน 500 ลานหุน หักดวยหุนซื้อคืนซึ่งไมนับเปนองคประชุม จํานวน 10 ลานหุน)
ครบเปนองคประชุม

เริ่มประชุมเวลา

16.00 น.

เปดประชุม

ประธานกรรมการบริษัทติดภารกิจเรงดวน ไมสามารถเขารวมประชุมได ที่ประชุมจึงมีมติเลือก
นางสาวบุษบา ดาวเรือง เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดมอบหมายให
นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ
และ รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ เปนผูดําเนินการ
ประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2546 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2546 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอนหนาการประชุมครั้งนี้
แลว
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2546
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 พรอมทัง้ รับรองผลการดําเนินงาน สําหรับป 2546 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ผูดําเนินการประชุม แถลงผลการดําเนินงานประจําป 2546 ใหที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามรายงานประจําป
2546 ที่จัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมครั้งนี้แลว
พรอมกันนี้ ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และงบกําไร
ขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ดังนี้
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งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปรียบเทียบกับ ป 2545
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนของบริษัท

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 46
ณ 31 ธ.ค. 45
5,025.9
5,851.9
1,654.4
1,823.2
280.2
367.7
3,091.3
3,661.0

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
(826.0)
(168.8)
(87.5)
(569.7)

ผลการดําเนินงานรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปรียบเทียบกับ ป 2545
(หนวย : ลานบาท)

รายไดรวม (รวมดอกเบี้ยรับ)
ตนทุนและคาใชจายรวม
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 46
ณ 31 ธ.ค. 45
5,986.5
5,721.1
5,154.5
4,692.0
226.9
359.9
605.1
669.2
(80.0)
(4.9)
525.1
664.3
1.07

1.34

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
265.4
462.5
(133.0)
(64.1)
(75.1)
(139.2)
(0.27)

มติ ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําปของบริษัทฯ และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรับรองผลการดําเนินงาน ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมาย และการจัดสรรกําไรและกําไรสะสมเปนเงินปนผล
ประจําป 2546

ผูดําเนินการประชุม แถลงวาเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว คือ ตั้งสํารองไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
สวนการจายเงินปนผลนั้น ผูดําเนินการประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ประจําป 2546 ใหแกผูถอื หุนในอัตราหุนละ
0.55 บาท จํานวนหุน 490 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269,500,000 บาท (สองรอยหกสิบเกาลานหาแสนบาทถวน) โดย
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปแลว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546
สวนการจายเงินปนผลประจําป 2546 นั้น คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2546 และจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.55 บาท
จํานวนหุน 490 ลานหุน (เทากับจํานวนหุนจดทะเบียน 500 ลานหุน หักดวยจํานวนหุนซื้อคืนซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผลจํานวน 10
ลานหุน) คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269,500,000 บาท (สองรอยหกสิบเกาลานหาแสนบาทถวน) โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้การจายเงินปนผลครั้งนี้ไมรวมถึงการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลว ดังนั้น
เมื่อรวมการจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2546 ทั้งป บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลในอัตราหุนละ
1.10 บาท
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รับทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล
และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2546 และกําไรสะสมเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.55 บาท จํานวนหุน
490 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269,500,000 บาท (สองรอยหกสิบเกาลานหาแสนบาทถวน) โดยกําหนดจายเงินปนผล
ในวันจันทร ที่ 17 พฤษภาคม 2547
วาระที่ 4

พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม และเลือกกรรมการใหมทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ

ผูดําเนินการประชุม แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได
รวมกันพิจารณาแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทคนใหมเพิ่มอีก 1 ทาน คือ คุณสุเมธ
ดํารงชัยธรรม ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี
คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ได
กําหนดไว
และเนื่องจากตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการจะตองหมุนเวียนออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในป 2547 นี้ กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน คือ
1. นางสาวบุษบา
2. นายกิตติศกั ดิ์
3. นายบรรยง

ดาวเรือง
ชวงอรุณ
พงษพานิช

ซึ่งตามกฎหมายผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการใหมได
กรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอที่ประชุมใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทตอไป

ดังนั้นคณะ

สวนคาตอบแทนกรรมการ ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2547
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2547 รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท
(หกลานบาทถวน) โดยใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทคนใหมเพิ่มอีก 1 ทาน คือ คุณสุเมธ ดํารงชัยธรรม และ
มีมติเลือกกรรมการทั้ง 3 ทาน คือ นางสาวบุษบา ดาวเรือง นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ และนายบรรยง พงษพานิช
กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทตอไป และกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการประจําป2547 เปนจํานวนเงินไมเกิน
6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ผูดําเนินการประชุม แถลงวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งในการแตงตั้งผูสอบบัญชีนั้นผูถือหุนมีสิทธิจะแตงตัง้ ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได
เสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม คือ
1. นายณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นายรุทร เชาวนะกวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247
แหงสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีใหบริษัทตั้งแตป 2538 และมิไดมีความสัมพันธกับบริษัท เชน เปนผูถือหุน หรือเปนที่ปรึกษา เปนตน และอนุมัติคา
สอบบัญชีประจําป 2547 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,140,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสน
สี่หมื่นบาทถวน)
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายรุทร
เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใน
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,140,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาทถวน)
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องแกไขขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”

ผูดําเนินการประชุม แถลงเรื่องการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน” เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ขอบังคับของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน
“ในกรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประกาศตลาดหลักทรัพย
กําหนดไวดวย”
2. ขอบังคับของบริษัทยอยของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจํากัด
“ในกรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หากประกาศตลาดหลักทรัพยกําหนดใหบริษัทในฐานะบริษัทยอย
ของบริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการประการใดแลว ใหบริษทั ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมดวย”
เนื่องจากการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาวนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
มาตรา 31 กําหนดวา “บริษัทจะแกไขขอบังคับของบริษัทได เมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
จากการนับคะแนนเสียงของผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น 346,853,318 หุน เทากับ
346,853,318 คะแนน มีผูออกเสียงไมเห็นดวย 3,372,600 คะแนน มีผูออกเสียงเห็นดวย 343,480,718 คะแนน คิดเปนรอยละ
99.03 ของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น จึงถือวาคะแนนเสียงของผูเห็นดวยกับการแกไขขอบังคับดังกลาวขางตนเกินกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน” ตามที่ผูดําเนินการประชุมแถลง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติ เรื่องการตออายุสัญญาเชาอาคารสํานักงานและการปรับอัตราคาเชาและคาบริการของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย กับบริษัท เกิดฟา จํากัด

ผูดําเนินการประชุมแถลงวา คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ
และบริษัทยอยตออายุสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบริษัท เกิดฟา จํากัด เปนระยะเวลา 3 ป โดยสามารถตอระยะเวลาเชาไดอีก
3 ครั้งๆ ละ 3 ป และปรับอัตราคาเชาและคาบริการของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 15 คือจากเดิมตารางเมตรละ
230.00 บาท เพิ่มเปนตารางเมตรละ 264.50 บาท (ราคาตลาดอยูในชวงราคาระหวาง 260 – 300 บาท ตามรายงานการประเมิน
ราคาของบริษัท สยามแอพแพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ) ทั้งนี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและบริการ
เสริมอื่นๆ คิดเปนพื้นที่ประมาณ 26,000 ตารางเมตร โดยมี คุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม เปนผูถือหุนรายใหญและเปนกรรมการ
ของบริษัทฯและบริษัท เกิดฟา จํากัด ซึ่งถือวาเปนเปนผูมีสวนไดเสียและเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการดังกลาวเปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดของรายการปรากฏอยูใน เอกสารแนบ 1 ซึ่งไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว
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ทั้งนี้ คุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมิไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อลงมติสําหรับรายการดังกลาว และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียและ
เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ขอ 22 กําหนดใหการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองไดคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือ
หุนที่มีสวนไดเสีย
จากการนับคะแนนเสียงของผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 346,853,318 หุน หักดวยสวนของ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียจํานวน 271,481,890 หุน เทากับจํานวนของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 75,371,428 หุน คิดเปน 75,371,428 คะแนน มีผูออกเสียงไมเห็นดวย 3,372,600 คะแนน มีผูออกเสียงเห็นดวย
71,998,828 คะแนน คิดเปนรอยละ 95.53 ของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น จึงถือวาคะแนนเสียงของผูเห็นดวยกับการอนุมัติ
เรื่องดังกลาวขางตนเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ตออายุสัญญาเชาอาคารสํานักงานและการปรับอัตรา
คาเชาและคาบริการ กับบริษัท เกิดฟา จํากัด ตามที่ผูดําเนินการประชุมแถลง
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการซื้อหุน บริษัท นินจา รีเทินส คอมมูนิเคชั่น จํากัด

ผูดําเนินการประชุม แถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2547 มีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการรวมลงทุนจัดตั้งบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ดังนี้
1. วันที่เกิดรายการ
2. ผูซื้อ
3. ผูขาย

: ประมาณเดือน เมษายน 2547
: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
: ผูถือหุนในบริษทั นินจา รีเทินส คอมมูนิเคชั่น จํากัด โดย
1. นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล
ถือหุน 51%
2. นายชนินทร โปสาภิวัฒน
ถือหุน 49%
รวม
100%
ทั้งนี้ ในการจายเงินคาหุนมีสัดสวนการจายเงิน ดังนี้
จํานวน (%) คิดเปน (ลานบาท)
1. นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล 68%
5.1
2.4
2. นายชนินทร โปสาภิวัฒน
32%
รวม
100%
7.5

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ :
5. ประเภทธุรกิจ
:
6. ทุนจดทะเบียน
:
7. มูลคาของรายการ
:

เปนการไดมาในหุนของบริษัท นินจา รีเทินส คอมมูนิเคชั่น จํากัด ในสัดสวน 100%
ธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร
จํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 10 ลานบาท
ทุนจดทะเบียนซึ่งไดเรียกชําระแลวจํานวน 7.5 ลานบาท และทุนที่ชําระลวงหนาอีก
จํานวน 0.5 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท
8. เกณฑที่ใชกําหนด
: มูลคาทุนจดทะเบียนที่ไดเรียกชําระแลว
9. แหลงเงินทุนที่ใช
: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
10. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้น : เพื่อขยายเครือขายในทางธุรกิจบันเทิงของบริษัท
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11. เงื่อนไขของสัญญา
:
11.1) จายเงินจํานวน 7.5 ลานบาทใหผูถือหุนเดิมเปนคาซื้อขายหุนและจายชําระคาหุนลวงหนาอีก 0.5 ลานบาท
ใหแกบริษัท นินจา รีเทินส คอมมูนิเคชั่น จํากัด ณ วันที่ทําสัญญา คือ วันที่ 31 มีนาคม 2547
11.2) จะจายชําระคาหุนสวนที่เหลือจนเต็มมูลคาจํานวน 10 ลานบาท ภายหลังจากการไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
11.3) หลังจากนั้น จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการบริษัท
เนื่องจากการซื้อหุนในบริษัทดังกลาวเปนการเขาไปถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 จึงถือไดวาเปนการซื้อหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 กําหนดวา “การซื้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง”
จากการนับคะแนนเสียงของผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 346,853,318 หุน เทากับ
346,853,318 คะแนน มีผูงดออกเสียง 1,445,400 คะแนน มีผูออกเสียงไมเห็นดวย 19,378,376 คะแนน มีผูออกเสียงเห็นดวย
326,029,542 คะแนน คิดเปนรอยละ 94 ของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น จึงถือวาคะแนนเสียงของผูเห็นดวยกับการอนุมัติ
เรื่องดังกลาวขางตนเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการการซื้อหุน 100% ใน บริษัท นินจา รีเทินส คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตามที่
ผูดําเนินการประชุมแถลง
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ไมมีผูถือหุนทานใด เสนอเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณาอีก ผูดําเนินการประชุมจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลา
มารวมประชุม และกลาวปดประชุม
ปดประชุม

เวลา 17.00 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)
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