รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ของ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรู ม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่
474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นายเกษมศานต์ อิทธิ ธรรมวินิจ เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ เป็ นเลขานุการที่ ประชุม (“เลขานุ การที่
ประชุม”) ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหาชนฯ”) และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 31 ได้ ก าหนดไว้ ว่ า
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
โดยคณะกรรมการมีมติให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นประจาประปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ เทพลี ล าบอลรู ม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474 ถนนประดิ ษ ฐ์ มนู ธ รรม เขตวัง ทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี
2557 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบี ยนจานวนทัง้ สิน้ จานวน 353,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนชาระแล้ ว จานวน
349,500,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน 3,495,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท มีจานวน
หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
1,545,784,530 หุ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง เป็ นจานวน 55 ราย
นับรวมจานวนหุ้น 1,180,658,761 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 262 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 885,520,508
หุ้น รวมทังสิ
้ ้น 317 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2,066,179,269 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.1181 ของ จานวนหุ้นที่จาหน่าย
แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ซึ่งมีจานวนหุ้นรวมกัน เกิ นกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่า ยได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ เป็ นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
33 ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ทัง้ นี ้ ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ ประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัทฯ และผู้เข้ าร่ วม
ประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

2.

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3.

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการฝ่ าย
ปฎิบตั ิการ และ ผู้อานวยการฝ่ ายสนันสนุน

4.

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5.

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

6.

นายอาดิ วาทนา สเรี ยทมัดชา

กรรมการ

7.

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์

กรรมการ

8.

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

9.

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ
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ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

2.

นายประสงค์ จรุ งเบญจธรรม

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่า
ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 ซึ่งกาหนดให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผู้ถือ เลขานุการที่ ประชุม จึงเรี ยนเชิ ญ พลตารวจเอกสมชาย วาณิ ชเสนี
ประธานกรรมการ ให้ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้ อนรั บผู้ถือหุ้นและเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่ามีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่า งๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2558 ของบริ ษัท โดยแจ้ งรายละเอียดเบื ้องต้ นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้
แรกนับตังแต่
้ บริ ษัทได้ มีการการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึง่ มี
ผู้สนใจเข้ าซื ้อหลักทรัพย์ของทางบริ ษัทเป็ นจานวนมาก จึงขอโอกาสการกล่าวคาขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นที่ มีความ
สนใจหุ้นของบริ ษัทและถือเป็ นโอกาสที่ดี ที่คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทจะได้ ทาการรู้ จักกับผู้ถือหุ้น ตอบข้ อ
ซักถาม ข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจะได้ นาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษัทต่อไป และมอบหมายให้ เลขานุการที่
ประชุมเป็ นผู้ดาเนินการประชุมและทาการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ พร้ อมทัง้
ทาการเสนอวาระการประชุมต่อไป
เลขานุการที่ ประชุมได้ แจ้ งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบ
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2.
กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ ว ยตนเอง และผู้ รั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้ เกิดความ
โปร่ งใสในการลงคะแนน
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ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือ
หุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้
เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุม
ครั ง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมด
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงให้ ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับ ด้ วยทุกครัง้
3.
กรณีผ้ ูถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อ
กรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้
มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่ แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทา
การลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4. ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นับหุ้นเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด”
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็น ด้ วยในวาระนันๆ
้ หรื อไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยใน
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กรณีผ้ ูถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็ นฐานในการนับ
คะแนนเสียง
5.
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
6.
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใสบริ ษัทจะมีตวั แทนจากบริ ษัท
วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด คือ คุณประทุมพร สมบูรณ์ พูลผล เป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่ วมเป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8.
ก่ อนลงมติใ นแต่ ล ะวาระ ประธานฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมประชุมซัก ถามในประเด็น ที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ จะต้ องนาไปสอบถาม
หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิ
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
ประธานที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557 นี ้ บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ที่ได้ ส่งให้ กบั
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยมติในวาระนี ้
จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่าน
ใดซักถามในวาระนี ้
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ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว มีมติรั บรองรายงานการประชุมวิ สามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,078,226,369

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

7,000

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 2

ในวาระนี ม้ ี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เข้ าร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ น้ จากตอนเริ่ ม เปิ ดประชุ มจ านวน
12,054,100 หุ้น คิดเป็ น 12,054,100 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้
ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ ว มประชุม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมดจ านวน 2,078,233,369
เสียง

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2557
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริ ษัทเห็นควรให้ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2557 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ในรู ปแบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) ที่ได้ ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ได้ ขอให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หาร นาเสนอผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2557
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ นาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯใน
ปี 2557 โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 เป็ นปี ที่ค่อนข้ างท้ ายทายและยากในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา เนื่องจากมี
ผลกระทบมาจากเรื่ องของการชุมนุมทางการเมืองอีกทังผู
้ ้ ประกอบการมีความกังวลในการออกสินค้ าใหม่ๆ แต่ทงั ้ นี ้
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ทางบริ ษัทฯยังคงรักษาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจไว้ ได้ โดยดูจากผลประกอบการในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม
ประมาณ 1,468 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นขึ ้นจากปี 2556 ประมาณร้ อยละ 6.2 โดยมีกาไรสุทธิเพิ่มขี ้น ประมาณร้ อยละ 24
เนื่องจากบริ ษัทฯได้ เพิ่มสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มขึน้ และเมื่อเปรี ยบเทียบในภาพรวมของสื่อโฆษณาจะเห็นได้ ว่า ผล
ประกอบการที่เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาทัง้ หมดโดยรวมลดลงประมาณร้ อยละ 10 และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ภาพรวมของสื่อโฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media) จะเห็นได้ ว่าเฉพาะผลประกอบการบริ ษัทฯในไตรมาสที่ 1
บริ ษัทฯ มีผลประกอบการต่ากว่าผลประกอบการรวมของอุตสาหกรรม เนื่องจากสื่อโฆษณาบนรถประจาทางได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากมีการปิ ดถนนในแยกหลักๆ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายได้ ใน
ไตรมาสอื่นๆ จะเห็นได้ ว่าบริ ษัท ฯ มีผลประกอบการที่ ดี ขึน้ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ซึ่งบริ ษัทฯมีผลประกอบการ
ประมาณ 88 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีความหลากหลายในสื่อโฆษณาซึง่ สื่อแต่ละสื่อมีผลประกอบการโตขึ ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล LED ซึง่ มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 50 เมื่อมองในภาพรวมจะ
เห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ ยังคงสามารถพัฒนาสื่อโฆษณาและมีศกั ยภาพในการประกอบการที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
คุณจีราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น)
ได้ สอบถามเกี่ ยวกับนโยบายการเข้ าร่ วมโครงการต่อต้ านทุจริ ตคอรั ปชั่น เนื่ องจากบริ ษัทได้ เข้ า เป็ นบริ ษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่นาน โดยบริ ษัทมีนโยบายในการเข้ าร่ วมโครงการต่อต้ านทุจริ ต
คอรัปชัน่ อย่างไร
ประธานฯ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้น ว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชั่นแล้ ว
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ หน้ า 14 แล้ ว สาหรับการเข้ าร่ วมโครงการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอรั ปชั่นกับตลาดหลักทรั พย์ ฯนัน้ เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ รับหนังสือเชิญเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าว จึงยัง
ไม่ได้ เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากทางบริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือเชิญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัท
ฯจะรี บดาเนินการเข้ าร่ วมต่อไป
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ าน
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ว่าเป็ นเรื่ องที่ทางบริ ษัทฯให้ ความสาคัญอยู่แล้ ว ในปั จจุบนั บริ ษัท ฯ มีสมั ปทานและสัญญาเช่าจาก
2 ส่วน คือภาครัฐและเอกชน ซึง่ บริ ษัทฯเน้ นรู ปแบบและการแข่งขันจากการใช้ นวัตกรรมเป็ นหลัก โดยไม่ได้ ม่งุ เน้ น
ในเรื่ องของค่าตอบแทน เพราะนวัตกรรรมสร้ างข้ อได้ เปรี ยบให้ แก่บริ ษัท ฯ และเป็ นสิ่งที่เขาและนักลงทุนทุกคน
อยากเห็นมากกว่าใช้ ตวั เงินเป็ นค่าตอบแทนในการได้ มาซึ่งสัญญาแต่ละฉบับ
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ประชุมซักถามข้ อมูล เพิ่ มเติม และไม่มีผ้ ูถือหุ้น รายใด
ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2557
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 25 จาก 90

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2557
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้

เลขานุการที่ ประชุมรายงานต่อที่ ประชุมว่ า คณะกรรมการของบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2557 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี
2557 หน้ า 76 ถึง หน้ า 79 ภายใต้ หวั ข้ อที่ 5 รายงานทางการเงิน ตามที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนัน้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว สรุ ปผลการตรวจสอบได้ วา่
 รายงานทางการเงินปี 2557 ของบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาโดยถูกต้ องตามมาตรฐานบัญชีและตาม
กฎหมาย
 ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต ซึ่งได้ แ ก่ บริ ษัท ส านัก งาน อีว าย จ ากัด ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ อย่ า ง
เหมาะสม
 รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2557 มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ ขอให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ นาเสนอข้ อมูลแสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ นาเสนอข้ อมูลแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในส่วนที่สาคัญ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงบการเงินปี 2557 ของบริ ษัทนัน้ อย่าง
ที่ได้ เรี ยนมาแล้ วว่าเป็ นปี ที่ค่อนข้ างท้ ายทายและยากในอุตสาหกรรมโฆษณา เนื่องจากมีผลกระทบมาจากเรื่ อง
ของการชุมนุมทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินนโยบายแผนธุรกิจอย่างที่ได้ กาหนดไว้ เนื่องจากเห็นว่า
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาระยะสัน้ และเชื่อว่าการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัทฯในอนาคตจะขึ ้นอยู่กบั การสรร
หาพื ้นที่สื่อโฆษณา เพื่อปิ ดช่องว่าของการตลาดได้ โดยบริ ษัท ฯมีสื่อใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ ้นตลอดเวลา ส่งผลให้ บริ ษัท ฯมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากจานวน 2,271.49 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 2,365.40 ล้ านบาทในปี 2557 และใน
ส่วนของหนีส้ ินรวมจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯมีหนี ส้ ินที่เพิ่มขึน้ จากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่ เพิ่ มขึน้
ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากจานวน 1,417.47 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 1609.16 ล้ านบาท
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 26 จาก 90

ในช่วงปลายปี 2557 ถึงแม้ สภาพเศรษฐกิจหรื อธุรกิจโฆษณาโดยรวมจะมีการเติบโตแบบถดถอย แต่บริ ษัทฯ ยัง
สามารถรั กษาผลประกอบการของบริ ษัท ฯ ได้ ที่ร้อยละ 6 โดยภาพรวมของผลประกอบการในปี 2557 เป็ นปี ที่ดี
ที่สดุ ตังแต่
้ บริ ษัทประกอบกิจการมาโดยมีผลกาไรอยู่ที่จานวน 206.58 ล้ านบาท เมื่อพิจารณาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ ้นจะ
เห็นได้ วา่ บริ ษัทฯมีทรัพย์สินใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเจริ ญเติบโตของบริ ษัท ฯ นันขึ
้ ้นอยู่กบั สินทรัพย์ที่เป็ นสื่อ
โฆษณาและความสามารถในการบริ หารจัดการสื่อโฆษณาได้ และที่สาคัญที่สุดคือพืน้ ที่ของสื่อโฆษณาที่ได้ มา
จะต้ องตอบโจทย์ นโยบายในระยะยาวของบริ ษัท ฯได้ กล่าวคือจะต้ องมี น วัต กรรมที่ สามารถปิ ดช่ องว่างของ
การตลาดได้ แ ละสร้ างจุดแข็ งของบริ ษัท ฯได้ เป็ นอย่างดี อีก ทัง้ สื่ อโฆษณาใหม่ๆ ที่ เพิ่ มขึ น้ จะต้ องสร้ างความ
หลากหลายให้ แก่ตลาดเพื่อที่จะทาให้ บริ ษัทเป็ น One stop service ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อสื่อโฆษณา ซึง่ เมื่อพิจารณาจาก
หนี ้สินจะเป็ นได้ วา่ หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นมานันเกิ
้ ดจากดอกเบี ้ยเงินกู้ที่บริ ษัทได้ นามาลงทุนในสื่อโฆษณา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้
นาเงินส่วนหนึ่งที่ไ ด้ รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชนครัง้ แรกมาชาระสัดส่วนที่เป็ นหนี ้สินในส่วนที่ก่อให้ เกิด
ดอกเบี ้ยได้ เกือบจะทังหมดแล้
้
ว ซึง่ จะมีผลในทางบวกของเงินหมุนเวียนบริ ษัท ฯปี ละประมาณ 68 ล้ านบาท ใน
สัดส่วนของเงินสดและมีผลกระทบที่ดีขึ ้นต่อกาไรที่ปีละประมาณ 55 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557
จานวน 756 ล้ าน และในปี 2556 เป็ นจานวน 854 ล้ าน โดยขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในส่วนต่างของจานวนดังกล่าว
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่าส่วนต่างนี ้มาจากการที่บริ ษัทรักษา
นโยบายในเรื่ องการจ่ายเงินปั นผล ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 เปอร์ เซ็นต์ของ
กาไรของบริ ษัทต่อปี ซึง่ ระหว่างปี 2556 ถึง 2557 จะมีกาไรสะสมที่ค้างอยู่และได้ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
ออกไปช่วงปลายปี 2557
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมซักถามข้ อมูลเพิ่ มเติม และไม่มีผ้ ูถื อหุ้นรายใด
ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2557 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ เสนอ
ข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุมได้ พิ จ ารณาแล้ ว และมีมติ อ นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2557 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน
วาระที่ 3 ดังนี ้

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 27 จาก 90

มติท่ ลี ง

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,079,886,510

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

10,000

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 4

จานวนเสียงที่ลงมติ

ในวาระนี ม้ ี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เข้ าร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ น้ จากตอนเริ่ ม เปิ ดประชุ มจ านวน
1,663,141 หุ้น คิดเป็ น 1,663,141 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 2,079,896,510 เสียง

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าห รั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ ายเงินปั นผลประจาปี

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 35,350,000 บาท
รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึง่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ไปแล้ วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115
และ 116 รวมทังข้
้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 และ ข้ อ 45 การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน และห้ ามบริ ษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ไม่น้อยว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และหลังหักสารองตามกฎหมาย นอกจากนี ้ ในการพิ จารณาการ
จ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราว บริ ษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปั นผลแต่ละคราวจะขึ ้นอยู่กบั การดารงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต หรื อเพื่อชาระคืน
เงินกู้ยืม หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 28 จาก 90

นายประสงค์ จรุ งเบญจธรรม ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ มีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.03465 บาทต่อหุ้น จานวน
2,597,391,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 90,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานในรอบบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
9/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และบริ ษัทได้ จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ กับผู้ถื อหุ้นอีกครั ง้ เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราไม่เกิ น 0.01675 บาทต่อหุ้น จ านวน 2,597,391,000 หุ้น รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ น้ ไม่เกิ น
43,500,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ สาหรั บผลการดาเนินงานในรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความเห็นให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมตั ิการจัดสรร
ก าไรจากผลการด าเนิ น งานปี 2557 เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย ซึ่ ง ในปี 2557 บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน
206,582,700 บาท จึงจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 9,376,090 บาท เพื่อให้ ครบทุนสารองตาม
กฎหมายซึง่ เท่ากับ 35,350,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลสาหรั บผลประกอบการของปี 2557 ซึง่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทไปและเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ประชุมซัก ถามข้ อมูล และไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซัก ถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,079,896,910
0
7,000

100
0
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 29 จาก 90

หมายเหตุ

วาระที่ 5

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 7,400
หุ้น คิดเป็ น 7,400 เสี ยง ทาให้ ในวาระนี ม้ ีจ านวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่ วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 2,079,903,910 เสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
จานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใก ล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 3 คน ดังนี ้
1)

นายอาดิ วาทนา สเรี ยทมัดชา

2)

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

3)

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่า
บุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอัน เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนิ นงานของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณาแต่งตัง้ ให้ ก รรมการทัง้ 3 ท่ าน กลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท การเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการ
เสนอชื่อเพื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้ มีการจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังในวาระนี
้
้เป็ นรายบุคคล
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หลังจาก
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูล และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 30 จาก 90

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติใน
วาระที่ 5 ดังนี ้
1)

นายอาดิ วาทนา สเรี ยทมัดชา
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,074,421,110

99.7367

ไม่เห็นด้ วย

5,475,800

0.2633

งดออกเสียง

7,000

-

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,074,421,110

99.7367

ไม่เห็นด้ วย

5,475,800

0.2633

งดออกเสียง

7,000

-

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,079,896,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

7,000

-

เห็นด้ วย

2)

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

3)

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 31 จาก 90

หมายเหตุ

วาระที่ 6

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมทาให้ ในวาระนี ้
มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน
2,079,903,910 เสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558

ประธานฯมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
เลขานุการที่ ประชุมรายงานต่อที่ ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ
22 คณะกรรมการของบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถื อหุ้ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ภายใต้ วงเงิ น ไม่เ กิ น 4,500,000 บาท ดัง มี
รายละเอียดต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
1. คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

กรรมการบริ ษัท

20,000 บาท/เดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หลังจาก
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูล และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 32 จาก 90

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 โดยผู้
ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี ้
มติท่ ลี ง

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

2,079,896,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

7,000

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 7

จานวนเสียงที่ลงมติ

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมทาให้ ในวาระนี ้
มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน
2,079,903,910 เสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกได้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558 และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ น
สานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1) นายกฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรื อ

2) นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่ เกี่ ย วข้ องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 33 จาก 90

ตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2558 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึง่ อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,991,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นไม่
เกินร้ อยละ 4 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัท โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยไม่มี
ผู้ใดซักถาม
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุมซักถามข้ อมูล และไม่มีผ้ ูถื อหุ้น รายใดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุมได้ พิ จารณาแล้ ว และมีมติ อนุมัติก ารแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญชี แ ละก าหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี ้
มติท่ ลี ง

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2,080,298,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

7,000

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ

ในวาระนี ม้ ี ผ้ ู ถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม เพิ่ ม ขึน้ จากตอนเริ่ ม เปิ ดประชุ ม จ านวน
402,000 หุ้น คิดเป็ น 402,000 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 2,080,305,910 เสียง

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม และมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมในการนาเสนอวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดใน
หนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯมาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้ ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 34 จาก 90

ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หรื อหากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อมี
ข้ อซักถามก็เชิญได้ เลยครับ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี ้
นายเกรี ยงไกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะให้ บริ ษัทใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่บริ เวณช่อง
ระบายความร้ อนอากาศหลังรถบัส ที่ ทาให้ คนเห็นโฆษณาชัดเจนยิ่ งขึน้ โดยหากเมื่อมีการเปลี่ยนรถคันใหม่
เสนอแนะให้ เลือกท้ ายรถ (ช่องใหญ่โฆษณาเห็นไม่ชดั เจน หากได้ รถใหม่เลือกรถที่ติดสติกเกอร์ ง่ายๆ อาจทาให้
พื ้นที่โฆษณาเป็ นที่สนใจมากกว่าคูแ่ ข่ง
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ กล่าวขอบคุณในข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
และชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าโฆษณาบนรถบัสมีทงหมด
ั้
3 ด้ าน คือ ซ้ าย ขวา และหลัง ซึ่งด้ านหลังเป็ นด้ านที่คนเห็นได้ ชัด
เหมือนด้ านซ้ ายและขวาของตัวรถ ทังนี
้ ้ หน้ าที่หลักของรถบัสคือไว้ รับส่งผู้โดยสาร ในส่วนของ Value Added ในการ
ใช้ พื ้นที่โฆษณาก็เป็ นประโยชน์ที่เราทาได้ โดยทางบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในด้ านนีเ้ ช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี รถแต่
ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันกันออกไปซึ่งทาให้ การออกแบบพืน้ ที่โฆษณาก็แตกต่างกันออกไป เช่น รถยี่ห้อ ISUZU
บริ เวณพื ้นที่ช่องระบายอากาศก็จะมีพื ้นที่น้อยกว่า ยี่ห้อ BENZ และ HINO เป็ นเรื่ องที่ทางบริ ษัทพยายามแก้ ไขมา
โดยตลอด หากบริ ษัทได้ มีโอกาสร่ วมมือกับผู้ประกอบการที่จดั หารถรุ่ นใหม่ๆ เข้ ามาก็จะเสนอแนะต่อไป โดยปั จจุบนั
บริ ษัทมุ่งเน้ นการออกแบบ จัดวางรู ปแบบในการใช้ พืน้ ที่โฆษณาให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด และนายปริ นทร์ โลจนะ
โกสินทร์ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหารถใหม่เข้ ามา ซึง่ ทางบริ ษัทไม่มีสินทรัพย์หรื อรถเป็ นของตัวเอง ในการ
เปลี่ยนรถรุ่ นใหม่ๆ เป็ นหน้ าที่ของทาง ขสมก และผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น
นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถามว่าทิศทางนโยบายของ
บริ ษัทที่ มีการขยายธุรกิ จออกไปตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้ องกับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน จึงอยากให้ ทาง
บริ ษัทเน้ นการขยายธุรกิ จไปตามหัวเมืองใหญ่ ที่ติดกับชายแดนไม่ว่าจะเป็ นชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และได้
สอบถามเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการในการทาสื่อพวกอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย (Internet Wireless) เนื่องจากมอง
ว่าเป็ นสื่อที่สามารถทดแทนสื่อโฆษณานอกบ้ านในอนาคตได้
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวขอบคุณสาหรับคาถามของผู้ถือหุ้น และ
ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ของบริ ษัททังในปั
้ จจุบนั และอนาคตว่า บริ ษัทไม่ได้ มองว่าบริ ษัทเป็ นบริ ษัททาป้าย
โฆษณาหรื อผลิตสื่อโฆษณานอกบ้ านแต่มองว่า เป็ นบริ ษัทซึ่งดูแลและสรรหาช่องทางให้ นักการตลาด เพื่ อเป็ น
ช่องทางโฆษณาสินค้ า และเพื่อให้ เจ้ าของสินค้ าได้ สื่อสารผ่านการโฆษณาไปถึงผู้บริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริ ษัทยังอยู่ในกลุม่ ทาสื่อโฆษณานอกบ้ าน เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโต
ของสื่อโฆษณานอกบ้ าน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนมากขึน้ เวลาอยู่ในบ้ านผู้คนจะบริ โภคสื่อผ่านโทรทัศน์ และ/หรื อ
ออนไลน์ โดยสื่อเหล่านีเ้ ป็ นตัวเลือกให้ นกั การตลาดค่อนข้ างเยอะ โฆษณาที่ลงทุนไปโอกาสในการมองเห็นน้ อยลง
สาหรับสื่อโฆษณานอกบ้ านเป็ นสื่อที่ตอกย ้าให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงได้ มากขึ ้น และเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันมากขึ ้น
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จึงเป็ นแนวทางที่บริ ษัทใช้ ในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด ทิศทางของบริ ษัทช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาจะเห็นได้ ว่า บริ ษัท
มุง่ เน้ นอยู่ที่ กรุ งเทพฯ ซึง่ เป็ นเมืองหลักของประเทศไทย แต่หวั เมืองหลักที่รองจากกรุ งเทพฯ ก็ให้ ความสาคัญเช่นกัน
เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ พัทยา สุราษฎร์ ธานี สมุย อุดรธานี เป็ นต้ น การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือ
เป็ นช่องทางการเติบโตในต่างประเทศที่บริ ษัทจะขยายธุรกิจออกไป เนื่องจากจะทาให้ มีกลุ่มคนชันกลางเพิ
้
่ม มากขึ ้น
ซึง่ เป็ นกลุ่มที่ทาให้ เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ ้นตามลาดับ ในปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นตัวแทนจาก EMTEK ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทสื่อโฆษณาทีวีของประเทศอินโดนีเซีย คื อนายอาดิ วาทนา สเรี ยทมัดชา และ นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอช
เชอร์ โดยทัง้ 2 ท่านมองว่าสื่อนอกบ้ านมีแนวโน้ มเติบโตในอนาคต โดยบริ ษัทมองหาช่องทางอื่นตลอดไม่ได้
จากัดแค่สื่อนอกบ้ านเท่านัน้ หนึ่งในโครงการที่ ดาเนินการในปี 2558 คือ Bus Wifi ที่เป็ นการให้ บริ การฟรี
อินเตอร์ เน็ทบนรถโดยสาร 1,500 คัน ซึง่ โครงการดังกล่าวทาให้ บริ ษัทสามารถสื่อสารกับผู้บริ โภคได้ 2 Ways
Communication และสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคที่ใช้ ออนไลน์สอดคล้ องกับการใช้ บริ การบนรถโดยสารที่ใช้ เวลา
ค่อนข้ างนาน โดยการดูโฆษณาแลกกับใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ ทฟรี จากการขยายไปยังหัวเมืองหลักต่างๆ ที่ไม่ได้
จากัดแค่กรุ งเทพฯ นันบริ
้ ษัทได้ เป็ นพันธมิตรร่ วมกับบริ ษัท ฮัลโหล บางกอก ซึง่ ตอบโจทย์สื่อโฆษณาทุกกลุ่มของ
บริ ษัททัว่ ประเทศ
นายศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีข้อซักถามดังนี ้ ข้ อแรกเกี่ยวกับแผนการเจริ ญเติบโตของ
บริ ษัทในอีก 3 ปี ข้ างหน้ าและขนาดมูลค่ากิจการตลาด (Market Capitalization) ข้ อที่สองเกี่ยวกับการร่ วมมือเป็ น
พันธมิตรจะส่ งผลกับขนาดมูลค่ากิ จการตลาด รายได้ รายจ่ าย ส่ วนแบ่ ง อย่ างไร และข้ อที่ สามเกี่ ยวกับการ
เปรี ยบเทียบสื่อโฆษณากลางแจ้ งประเภทดิจิตอลของประเทศไทยและประเทศญี่ปนุ่
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หารได้ ชี ้แจงดังนี ้
 แผนการเติบโตในอนาคตโดยขอเสริ มจากที่ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ
กล่าวข้ างต้ นว่าบริ ษัทมองบริ ษัทว่าเป็ นผู้ดแู ล และสรรหาช่องทางพื ้นที่โฆษณาให้ กบั นักการ
ตลาด ซึ่งไม่ได้ มองว่าบริ ษัทเป็ นเจ้ าของป้ายเท่านัน้ และไม่ได้ จากัดว่าเป็ นสื่อโฆษณานอก
บ้ าน แต่บริ ษัทจะหาช่องทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการขยายไปหัวเมืองใหญ่ การขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศ ช่ องทางในการสื่ อสารเช่น สื่อออนไลน์ ที่ ทางบริ ษัท มีแผนในการดาเนิ นการ
โครงการ Free Wifi บนรถบัสหรื อระบบขนส่งมวลชนที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
 ในส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ การร่ ว มมื อกั บ บริ ษั ท ฮั ล โหล บางกอก ว่ า บริ ษั ท มี สื่ อ ที่ ใ ห้ บริ ก ารที่
หลากหลายแต่สิ่งที่บริ ษัทขาดคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดังนัน้ หากร่ วมมือกับทาง ฮัลโหล
บางกอก แล้ วจะสามารถตอบโจทย์ และให้ บริ การแบบ One stop service ได้ มากขึ ้น
 ในส่วนของสื่อโฆษณากลางแจ้ งประเภทดิจิตอลของไทยและญี่ ปนนั
ุ่ น้ บริ ษัทมองว่าไม่น่าจะ
สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ เนื่องจากประเทศญี่ ปนมี
ุ่ สื่อโฆษณานอกบ้ านประเภทจอดิจิตอล
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เป็ นจานวนไม่มากนัก เนื่องมาจากการควบคุมกฎ ระเบียบจากทางภาครั ฐและทางญี่ปุ่นเอง
มักจะเข้ ามาดูงานในประเทศไทยที่มีนวัตกรรมมากกว่า
นายศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระแสดิจิตอลทีวีกาลังมา
แรงประกอบกับมีผ้ ูถือหุ้นที่ เป็ นตัวแทนจาก EMTEK บริ ษัทสื่อโฆษณาทีวีของประเทศอินโดนี เซีย ในอนาคตหาก
บริ ษัทมีเงินทุนและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยนา Content จากประเทศอินโดนีเซียเข้ ามายังประเทศไทยอาจจะ
เป็ นการโปรโมทสินค้ าข้ ามประเทศและเพื่อให้ ตา่ งประเทศเข้ ามาลงทุนมากขึ ้น
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่าในขณะนี ้การที่จะเห็นบริ ษัทเป็ น
Content Provider อาจจะยังไม่ใช่ เนื่องจากเป็ นสิ่งที่บริ ษัทไม่ถนัด อีกทัง้ เป็ นฝ่ ายอินโดนีเซียมากกว่าที่นา Content
ของไทยเข้ าไปฉายเช่น หนังเรื่ องพี่มาก พระโขนง เป็ นต้ น ทางบริ ษัทเห็นว่าควรขยายธุรกิจในช่องทางการขายรู ปแบบ
อื่นที่บริ ษัทมีความถนัดมากกว่า
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม 2 ข้ อ คือ ขอให้ ชี ้แจงเพิ่มเติมในเรื่ อง
ค่านิยมขององค์กรในคาว่า “DNA” และ โครงการ Bus Wifi ว่าเป็ นสัมปทานหรื อไม่อย่างไร
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริ หารได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับโครงการ Bus Wifi ว่าทาง
บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนในเรื่ องระบบทุกอย่าง ซึง่ เป็ นสัมปทานที่ลงทุนกับภาครัฐ (ขสมก.) และรถร่ วมเอกชน ส่วน Data
จะเป็ นความร่ วมมือระหว่างผู้ให้ บริ การสัญญาณและบริ ษัท ซึง่ ในขณะนี ้อยู่ในช่วงทดสอบระบบ และในส่วนของ
คานิยามขยายความเพิ่มเติมคาว่า “DNA” ซึง่ หมายถึง Plan B หรื อบริ ษัท
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มี
ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย รวมทังเสนอเรื
้
่ องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา
เข้ าร่ วมประชุมพร้ อมทัง้ เสนอแนะความเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อที่ประชุมและปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558
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