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EGM1/2018 วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน 

 ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเหน็ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน 
 

 หน่ึงหุ้นถือเป็นหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ 
 

 ขอมตแิต่ละวาระจากที่ประชุม หากท่านใดไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่
จะรับบัตรลงคะแนน และดาํเนินการตรวจนับคะแนน  
 

 ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะนําเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนน
เสียงที่เหน็ด้วย 

 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าที่ ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์                 
เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยดึถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าว โดยบันทกึคะแนนเสียงไว้
ในระบบเพ่ือลงมตสิาํหรับวาระนัน้ๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก 



วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) 

 หากประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ  ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจนับคะแนนเม่ือถงึวาระนัน้ๆ หากไม่ได้มอบ
ไว้จะถือว่าเหน็ด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระที่เหลืออยู่ทัง้หมด 
 

 กรณีที่มีผลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนัน้ มี 4 กรณี ดังนี ้
 ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 
 ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 
 ทําเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้                    

คัสโตเดียนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ 
 บัตรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวนิิจฉัยได้ว่ามีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 

EGM1/2018 



 

 ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ  ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเหน็ หรือ ซักถามในประเดน็ที่เก่ียวข้องกับ
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 
• ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม  กรุณายกมือ 
• เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว  กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการซักถาม หรือแสดงความเหน็ 

 เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ   
 แจ้งช่ือและนามสกุล 

วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) EGM1/2018 

 หลังการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้                       
ที่ประชุมทราบ 
 

 เมื่อสิน้สุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหน็ด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้
ลงมตแิละลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระด้วย 

หากความเหน็หรือข้อซักถามใดไม่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้แสดงความเหน็หรือ
ซักถามภายหลังจากเสร็จสิน้การประชุมแล้วแทน 
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วาระที่ 1* 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561   
วันที่ 25 เมษายน 2561      
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

EGM1/2018 



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
       การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้จัดขึน้เม่ือวันที่  25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาํหนดแล้ว  

ความเหน็คณะกรรมการ  
      คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561  

วาระที่ 1 

      วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมต ิ

EGM1/2018 



วาระที่ 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561   
วันที่ 25 เมษายน 2561      

Q&A 
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วาระที่ 2* 

พจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500 
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง     
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

EGM1/2018 



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

วาระที่ 2 

  เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชาํระหนีข้อง
บริษัทฯ   ทางบริษัทฯ จงึเสนอเพื่อพจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอาํนาจที่เก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเหน็กรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงิน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการมอบอาํนาจ 

การลงมต ิ

EGM1/2018 



รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป) 

วาระที่ 2 

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมตติามวาระที่ 13 อนุมัติการขยายวงเงินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ทัง้นี ้หากมีการซือ้คืน และ/หรือ           
ไถ่ถอนหุ้นกู้  ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) 
ภายในวงเงนิที่ขออนุมัติ 

  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขาย และยังไม่ได้ไถ่ถอนจาํนวน 2 ชุด มูลค่ารวมทัง้สิน้ 610 ล้านบาท จึงมีวงเงิน
คงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก 590 ล้านบาท และเพื่อสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพ
คล่องทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 
โดยขยายวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกในจาํนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือรวมกับวงเงนิที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ ยังมิได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมี
จาํนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทาํการซือ้คืนจะนํามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท
สามารถทาํการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving) 

EGM1/2018 



รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ) 

วาระที่ 2 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถอืหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน
    ผู้ถอืหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้ใน 
    แต่ละครัง้ 
วงเงนิ   ขยายวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกจาํนวนไม่เกนิ 300 ล้านบาท ทัง้นี ้เมื่อ
    รวมกับวงเงนิที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเคยอนุมัตไิปแล้วตามมตอินุมัตกิารออกหุ้นกู้เดมิ มูลค่ารวมของ
    เงนิต้นหุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะต้องมีจาํนวนไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 
    ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชาํระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดมิ) 
    มูลค่าเงนิต้นของหุ้นกู้เดมิซึ่งจะถกูไถ่ถอนในวันเดยีวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อ
    การออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นัน้จะไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงนิต้นของหุ้นกู้ที่
    ยังมไิด้ไถ่ถอนในการคาํนวณวงเงนิของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทาํการออกและเสนอขายได้ 

อัตราดอกเบีย้  ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

EGM1/2018 



รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ) 

วาระที่ 2 

อายุของหุ้นกู้  ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้โดยสามารถกาํหนดให้มีการ
    ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกาํหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่กไ็ด้ 

วัตถุประสงค์  เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ การชําระหนีเ้งนิกู้ยืมและหนีก้ารค้า การไถ่ถอนตั๋วแลกเงนิของ
    บริษัทฯ นํามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนสาํหรับการดาํเนินการของบริษัทฯ การจดัหาและซือ้ ลิขสิทธ์ิ
    ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทงิต่างๆ เพื่อการดาํเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ/หรือ 
    นํามาใช้ในการดาํเนินธุรกจิทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถงึการชาํระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัทฯ 
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ) 

วาระที่ 2 

  ในการนีใ้ห้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพมิพ์อุมา                          
จกัราจุฑาธิบดิ์ (รายใดรายหน่ึงโดยไม่ต้องประทบัตราสาํคัญของบริษัทฯ) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของ
บริษัทฯ หรือนายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพมิพ์อุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย 
  เป็นผู้มีอาํนาจในการกาํหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  และการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม ตลอดจนให้มีอํานาจดาํเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดาํเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การแต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทัง้การเข้าทาํข้อตกลงลงนามและแก้ไข
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบ
ผลสําเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอํานาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อ
ดาํเนินการต่างๆ ข้างต้น) 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

วาระที่ 2 

  เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชาํระหนีข้อง
บริษัทฯ   ทางบริษัทฯ จงึเสนอเพื่อพจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอาํนาจที่เก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเหน็กรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงิน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการมอบอาํนาจ 

การลงมต ิ
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วาระที่ 2 

พจิารณาอนุมัติการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500 
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง     

Q&A 

EGM1/2018 



วาระที่ 3* 

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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  ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุม
พจิารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้  

  หากผู้ถอืหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชญิประชุม 
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 180,000,000 หุ้นจากจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วจาํนวน 540,000,000 หุ้น 



วาระที่ 3 

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

Q&A 
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