รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
ของ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุ ม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องปาริ ช าติ ชั น้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิ ว ลิ ป
ซอฟเฟอริ นจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เริ่มการประชุม
นายวัชรพงศ์ ลีโทชวลิต ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุ การที่ประชุม”) ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ”)
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 31 ได้ กาหนดไว้ วา่ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายใน
4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
โดยคณะกรรมการมีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาประปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00
น. ห้ องปาริ ชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2558

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุมัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ ประจาปี 2558 สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีทุนสารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10
แล้ วและการจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559

วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 2,760,018.70 บาท จากเดิ ม ทุน จดทะเบี ย น
353,500,000 บาท เป็ น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน
27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึง่ จัดสรรไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 14 จาก 75

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ ที่อ อกใหม่แ ก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจานวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวนทังสิ
้ ้นจานวน 353,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนชาระแล้ วจานวน 350,739,981.30 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,507,399,813 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ ว มประชุมด้ วย
ตนเอง เป็ นจานวน 45 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 535 ราย รวมทัง้ สิ ้น 580 ราย นับจานวนหุ้น ทัง้ หมดได้
3,276,154,482 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.41 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 3,507,399,813 หุ้น ซึง่
มีจานวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัทและผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

พล.ต.อ.สมชาย

วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2.

นายปริ นทร์

โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3.

ดร.พินิจสรณ์

ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ

4.

นายธเนษฐ

โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

5.

นายเจย์ เจฟฟรี ย์

วอชเชอร์

กรรมการ

6.

นายอาดิ วาทนา

สเรี ยทมัดชา

กรรมการ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 15 จาก 75

7.

นายเอกภักดิ์

นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

8.

นางเพ็ญนภา

ธนสารศิลป์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

9.

นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ไม่มีกรรมการท่านใดลาประชุมและกรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายประสงค์

จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1.

นายกฤษดา

เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
1.

นางสาวเยาวโรจน์

กลิน่ บุญ

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 ซึ่งกาหนดให้ ประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรี ยนเชิญพลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ให้ ทาหน้ าที่
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท
แล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัท
และกล่าวคาขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี ้ และมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม
เป็ นผู้ดาเนินการประชุมและทาการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ พร้ อมทังท
้ าการเสนอวาระ
การประชุมต่อไป
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยง ให้ ที่ประชุมทราบเพื่อให้ การประชุม
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้น
ต่อหนึง่ เสียง

2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสใน
การลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่า ผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 16 จาก 75

เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทัง้ นี ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้
เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้
เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงให้ ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับ ด้ วยทุกครัง้
3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระออก
เสียง และกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ ผู้รับ
มอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
ในกรณี ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนน
เท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

4.

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด”
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้น
มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงดังกล่าวเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง

5.

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
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6.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7.

ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นีเ้ พื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใสบริ ษัทจะมีตัวแทนจากบริ ษัท สานักงาน
กฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด คื อ คุณ วรมนต์ เก่ ง ถนอมศัก ดิ์ เป็ นผู้ตรวจสอบในการนับ คะแนนเสีย ง และมี
อาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุล
ให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ จะต้ องนาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็น
ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และผู้ถือหุ้น ควรที่จะให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดี
และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดย
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด
ซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
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ทีป่ ระชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,879,053,597

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

400,328,200

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 2

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุม จานวน 3,227,315 หุ้น คิดเป็ น 3,227,315 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวน
เสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ข้ าร่ วมประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉั น ทะทั ง้ หมดจ านวน
3,279,381,797 เสียง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญที่เกิ ดขึน้ ในรอบปี 2558 ไว้ ในรายงานประจาปี 2558 ในรู ปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ ขอให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาเสนอผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทในปี 2558
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ นาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2558
โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 อุตสาหกรรมโฆษณาในปี ที่ผา่ นมามีอตั ราการขยายตัวเพียงเล็กน้ อย แต่
ด้ วยสื่อใหม่ๆ ของบริ ษัทที่มีประสิทธิภาพและเป็ นที่ยอมรับในตลาด ส่งผลให้ ธุรกิจในปี 2558 ของบริ ษัท
ยังคงขยายตัวได้ ดีในทุกประเภทสือ่ หลักที่ให้ บริ การ และรายได้ รวมของบริ ษัทเติบโตสูงถึง 47.7% เท่ากับ
2,170 ล้ านบาท มีกาไรขันต้
้ น 821.8 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 55.9 จากปี ก่อน กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี เงิ นได้ และค่าตัดจาหน่าย จานวน 893.7 ล้ านบาท และมีผลกาไรสุทธิ ทังสิ
้ ้น 400 ล้ านบาท เพิ่ม
สูงขึ ้น 93% จากปี ก่อน และได้ นาเสนอถึงพัฒนาการที่สาคัญของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-

เมษายน 2558 ร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริ ษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จากัด เพื่อขยาย
เครื อข่ายสือ่ โฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัยร่วมกัน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 19 จาก 75

-

กรกฎาคม 2558 ควบรวมกิจการ บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เพลย์ จากัด เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายใน
สนามบินสุวรรณภูมิ

-

ตุลาคม 2558 ควบรวมกิจการ บริ ษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ ป จากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใหม่ทวั่ ประเทศ และลงทุนในบริ ษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย
จากัด เพื่อขยายประเภทสือ่ โฆษณาของบริ ษัทไปยังสือ่ สิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเข้ าถึง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายระดับบน

-

พฤศจิ กายน 2558 ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนด้ วยการเข้ าทาสัญญาการลงทุนในบริ ษัท
แซงจูรี่ บิลบอร์ ด จากัด ประเทศมาเลเซีย

-

ธันวาคม 2558 ควบรวมกิ จการบริ ษั ท เดอะวันพลัส จ ากัด เพื่ อขยายสื่อโฆษณาในพื น้ ที่
สนามบินทัง้ 6 แห่งของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

นอกจากนี ้ ได้ นาเสนอสัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทประจาปี 2558 แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
-

รายได้ จากสือ่ โฆษณาภายในห้ างสรรพสินค้ า จานวน 53 ล้ านบาท

-

รายได้ จากสือ่ โฆษณาดิจิตอล และสือ่ ออนไลน์ จานวน 1,007 ล้ านบาท

-

รายได้ จากสือ่ โฆษณาภาพนิ่ง จานวน 589 ล้ านบาท

-

รายได้ จากสือ่ โฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน และสือ่ สนามบิน จานวน 504 ล้ านบาท

-

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดซักถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2558
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
หมายเหตุ
วาระที่ 3

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

พิจ ารณาอนุ มั ติง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าปี 2558
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 20 จาก 75

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่ า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 39 ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี
2558 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2558 ของบริ ษัท ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2558 สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“สานักงาน อีวาย”) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ของบริ ษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการแล้ วสรุปผลการตรวจสอบได้ วา่


งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2558 ของบริ ษัท ได้ จดั ทา
โดยถูกต้ องตามมาตรฐานบัญชีและตามกฎหมาย



ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต ซึ่ง ได้ แ ก่ บริ ษั ท สานัก งาน อี ว าย จ ากัด ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง
เหมาะสม



รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2558 มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม นาเสนอข้ อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท
ต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในส่วนที่สาคัญ มีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดาเนินงาน (หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
กาไรสุทธิสาหรับปี

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

3,392.6 2,365.40 3,390.23
412.66 1,609.16
443.23
2,979.95
756.24 2,947.00

2,432.59
1,671.54
761.05

2,170.08 1,468.91 2,229.49
400.21
206.58
384.44

1,506.91
198.54

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 21 จาก 75

จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามเกี่ยวกับรายการด้ อยค่าเงินลงทุน ในงบ
การเงินหน้ าที่ 11 โดยขอให้ บริ ษัท ชี ้แจงรายละเอียดของรายการดังกล่าว
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า ในช่วงระยะเวลาก่อนการนาหลักทรัพย์
ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) นัน้ บริ ษัทได้ ควบรวมกิจการกับ
บริ ษัทอื่น จานวน 3 บริ ษัท โดยในการควบรวมกิจการดังกล่าว บริ ษัทพิจารณาการทารายการแบบ
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สงู กว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ทาการซื ้อ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมี
ความจาเป็ นต้ องบันทึกบัญชีเป็ นรายการด้ อยค่าเงินลงทุน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชีซึ่ง
บังคับใช้ กบั บริ ษัทเท่านัน้ แต่ในความเป็ นจริ งบริ ษัทไม่มีการจ่ายเงินสดออกไปสาหรับรายการดังกล่าว
แต่อย่างใด
นายประสงค์ จรุ งเบญจธรรม ประธานฝ่ ายการเงิน ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)
ของรายการดังกล่าวเท่ากับ 292 ล้ านบาท โดยบริ ษัทต้ องบันทึกการด้ อยค่าเงินลงทุนจานวน 28 ล้ าน
บาท ตังแต่
้ ปี 2556 ไปจนถึงปี 2563 และในปี 2564 รายการบันทึกการด้ อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจะ
เหลือเพียง 6 ล้ านบาท
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นรายใดซักถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไร
ขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ประจ าปี 2558 สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2558 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

3,279,382,602

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 22 จาก 75

2)

วาระที่ 4

ในวาระนีม้ ีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 805 หุ้น คิดเป็ น 805 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,279,382,602 เสียง

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีทุนสารอง
ตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 แล้ ว และอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสารองนี ้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ จัดสรรกาไร
สุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริ ษัทเป็ นทุนสารองในจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท หรื อเท่ากับจานวนเงิ นทัง้ สิ ้น 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มีการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ นเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2559
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนฯ และข้ อบัง คับของบริ ษัท ข้ อ 44
กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่ง
ตามจ านวนหุ้น หุ้น ละเท่า ๆ กัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ จ ากผลการด าเนิ น งานปี 2558 จ านวน
400,210,581บาท หรื อ คิด เป็ นอัต ราก าไร 0.12 บาทต่อ หุ้น ดัง นัน้ บริ ษัท จึ งเห็น สมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท จากจานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 245,517,986.91
บาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 61 ของกาไรสุท ธิ ซึ่งเกิ ดจากผลการดาเนินงานปี 2558 ซึ่งสอดคล้ องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึง่ กาหนดว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
1. กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
2. จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้ วของบริ ษัท

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

12 สตางค์

8 สตางค์

3,507,399,813 หุ้น

3,495,000,000 หุ้น
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รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
3. เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

7 สตางค์

0.01675 สตางค์

245,517,986.91 บาท

43,500,000 บาท

ร้ อยละ 61.3

ร้ อยละ 21.1

โดยการจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดาเนินการได้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา และ ปี
2559 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาเป็ นเงินจานวน 202,017,986.91 บาท เนื่องจากผล
ประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ ้นและมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 แล้ ว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกาไรสาหรั บผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย เนื่ อ งจากบริ ษั ท มีเ งิ น ทุนสารองตามกฎหมายจ านวน 35,350,000 บาท ซึ่ง ครบตามที่
กฎหมายกาหนด และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.07 บาท จากจานวนหุ้นรวม
ทังสิ
้ ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 245,517,986.91 บาทตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัท
มีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 แล้ ว และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ
สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 แล้ ว และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จาก
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 24 จาก 75

จานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 245,517,986.91 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้ วย

3,279,382,603
-

100.0000
-

งดออกเสียง

-

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ

วาระที่ 5

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีม้ ีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 1 หุ้น คิดเป็ น 1 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่
เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,279,382,603 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า ในวาระนี ต้ นเป็ นกรรมการซึ่งจะต้ องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึ ง
มอบหมายให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามา
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 ราย ดังนี ้

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 25 จาก 75

รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนปี ที่
ที่เข้ าร่ วม ที่เข้ าร่ วม
ดารง
ประชุม
ประชุม
ตาแหน่ ง
คณะกรรม คณะกรรม กรรมการ
การในปี การชุดย่ อย ของบริษัท
2558
ในปี 2558

ตาแหน่ ง

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ
และกรรมการ
อิสระ

12/12

5/5

2 ปี 5 เดือน

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

12/12

5/5

2 ปี 5 เดือน

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ

12/12

5/5

2 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 แล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ตลอดจนมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ ามตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่
เกี่ ยวข้ อง และบุคคลทัง้ 3 ท่านก็ เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิยาม
กรรมการอิ สระของบริ ษัท ซึ่งมี รายละเอีย ดเท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ซึ่งมีความ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระ ทังนี
้ ้ รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้ น
จากตาแหน่ง และได้ รับการเสนอชื่ อให้ ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนิยาม
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า
ได้ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับคัดเลือก
เป็ นกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้)
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้
3 ราย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1.

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2.

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 26 จาก 75

3.

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ

โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซัก ถามและเสนอข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกับเรื่ อ ง
ดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
อง
ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1)

พลตารวจเอกสมชาย วาณิ ชเสนี ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2)

3,279,385,103

99.9998

5,000
-

0.0001
-

ดร. เพ็ ญนภา ธนสารศิลป์ ได้ รับ การแต่งตัง้ ให้ ดารงต าแหน่งกรรมการบริ ษั ท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3)

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

3,279,385,103

99.9998

5,000
-

0.0001
-

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 27 จาก 75

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ไม่เห็นด้ วย

3,279,390,103
-

100.0000
-

งดออกเสียง

-

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 6

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 7,500 หุ้น คิดเป็ น 7,500 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,279,390,103
เสียง

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
เลขานุการที่ประชุมเรี ยนเชิญพลตารวจเอกสมชาย วานิชเสนี ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 36 ก าหนดว่ า ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ประจ าปี ต้ องพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากลัน่ กรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจ
ของบริ ษัท ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภท
เดี ย วกัน แล้ ว โดยจากการพิ จ ารณาคณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม อนุมัติ ก าหนด
ค่า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่อ ยของบริ ษั ท ประจาปี 2559 ซึ่ง เป็ นจานวนเงิ นไม่เ กิ น
4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี ้
 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วน
ของเดือน)
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2559

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2558

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

40,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 28 จาก 75

 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตาม
สัดส่ วนของเดือน)
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2559

อัตราค่ าตอบแทนราย
เดือนประจาปี 2558

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2559

ประจาปี 2558

1.

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

2.

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้ อ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2559

ประจาปี 2558

1.

ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

20,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

2.

กรรมการบริ ห ารความ
เสีย่ ง

15,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 29 จาก 75

●

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

ข้ อ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2559

ประจาปี 2558

1.

ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

20,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

2.

กรรมการกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

15,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิ นค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่ง ระบุข้า งต้ นจะไม่เกิ นกรอบค่าตอบแทนที่
กาหนดด้ านล่าง ดังนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนต่ อเดือนไม่ เกิน

ประธานกรรมการ

60,000 บาท

กรรมการบริ ษัทซึง่ ดารงตาแหน่งในกรรมการชุดย่อย

50,000 บาท

กรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่ดารงตาแหน่งในกรรมการชุดย่อย

30,000 บาท

นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษัท สาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
จัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี
ให้ แก่กรรมการบริ ษัท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 30 จาก 75

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 และอนุมตั ิ
การกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษัท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2558 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 7

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

3,249,284,403

99.0819

30,105,700
-

0.9180
-

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,279,390,103 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
ฯ และข้ อบังคับข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชี ของบริ ษัท สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1.

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2555) และ/หรื อ

2.

นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 31 จาก 75

และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
3,106,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee)
ทังนี
้ ้ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและการกาหนดค่าสอบบัญชีข้างต้ นได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์
การทางานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความ
เป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สานักงาน อีวาย แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของสานักงาน อีวาย ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีใ ห้ แก่บริ ษัท
เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทัง้ นี ้ ค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อ ยประจ าปี 2559 เปรี ย บเที ยบกับปี 2558 มี
รายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย
ค่ าบริการอื่น ๆ

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

จานวนไม่เกิน
3,106,000 บาท

จานวนไม่เกิน
2,066,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา 1,040,000 บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 50.3
เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Services)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกับบริ ษัท
คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี จาก
สานักงาน อีวาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
3,106,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 32 จาก 75

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้ วย

3,279,390,103
-

100.0000
-

งดออกเสียง

-

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,279,390,103 เสียง

เนือ่ งจากการพิ จารณาวาระที ่ 8 – 13 ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นพิ จารณาต่อไปนี ้ เป็ นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทซึ่ งจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ดังนัน้ ในการพิ จารณาในวาระที ่ 8 – 13 จะถื อเป็ นเงื ่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตั ิ จะ
ถื อว่ าวาระอื ่นๆ ที ่ได้รับอนุมัติแล้วเป็ นอันยกเลิ ก โดยจะถื อว่ าไม่ ได้รับอนุมติ จากที ่ประชุมผู้ถือหุ้นนี ้ และจะไม่ มีการ
พิ จารณาในวาระอืน่ ๆ ต่อไป
วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 2,760,018.70 บาท จากเดิ ม
ทุ น จดทะเบี ย น 353,500,000 บาท เป็ น 350,739,981.30 บาท โดยการตั ด หุ้ นที่ ยั ง ไม่ ได้
ออกจาหน่ ายของบริ ษัทจานวน 27,600,187 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้
เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นเพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่จะออกให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB –
WA”) เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางานที่ผ่านมาและเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการทางานของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 14 กาหนด
ว่าบริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ อง
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 33 จาก 75

เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นตามที่
กฎหมายกาหนด บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวนทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยัง ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน
2,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 353,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
350,739,981.30 บาท โดยวิ ธี ก ารตัด หุ้น จดทะเบี ย นที่ ยัง ไม่ ได้ อ อกจ าหน่ า ยของบริ ษั ท จ านวน
27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 2,760,018.70
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทจ านวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่ อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 2,760,018.70 บาท
จากเดิ ม ทุน จดทะเบี ย น 353,500,000 บาท เป็ น 350,739,981.30 บาท โดยการตัด หุ้น ที่ ยัง ไม่ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทจ านวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่ อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

1)

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

3,279,413,103

99.9998

5,000
-

0.0001
-

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 34 จาก 75

2)

วาระที่ 9

ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 28,000 หุ้น คิดเป็ น 28,000 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,279,418,103
เสียง

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้ างต้ น
ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนีแ้ ทน ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและ
เพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

350,739,981.30 บาท (สามร้ อยห้ าสิบล้ านเจ็ดแสน
สามหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบ
เอ็ดบาท สามสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

3,507,399,813 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยเจ็ดล้ านสาม
แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสิบ
สามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

3,507,399,813 หุ้น

(สามพันห้ าร้ อยเจ็ดล้ านสาม
แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสิบ
สามหุ้น)

- หุ้น ( - )”

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังรายละเอียดที่กล่าว
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 35 จาก 75

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

1)

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

3,279,413,603

99.9998

5,000
-

0.0001
-

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 500 หุ้น คิดเป็ น 500 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,279,418,603 เสียง
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก
ให้ แก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษัท ครั ้ง ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน
30,000,000 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตาม
โครงการการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี อ อกใหม่ แก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ/หรื อ พนั กงาน
(ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่ คิดมูลค่ า
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่
ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000
หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการเสนอขาย
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หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครั ง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า
เนื่องจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะสามารถสร้ างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน และส่งผลให้ บุคคลดังกล่าวมีความตังใจในการท
้
างาน เพื่อ
สร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป อีกทัง้ จะเป็ นการรักษาบุคลากรที่ มีคณ
ุ ภาพของ
บริ ษัทให้ ยงั คงทุม่ เทและทางาน และสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทต่อไปในอนาคตอีกด้ วย อย่างไรก็ดี
ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด
ที่แสดงในสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษัทภายใต้ โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแต่เมื่อเทียบกับขวัญและกาลังใจที่จะให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน
ของบริ ษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานแล้ ว ก็นบั ว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ได้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนได้ ใ ห้ ค วามเห็ นต่อการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 ดังนัน้
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน
30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิด
มูลค่าโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/
หรื อ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและ
กาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และ
หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ซึ่ ง รวมไปถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย งแต่ (1) การพิ จ ารณาก าหนด แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดและเงื่ อนไขใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
PLANB – WA เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ หรื อในส่วนที่ไม่ ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และ
วิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ น (2)
เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการ
ติ ด ต่อ และยื่ น แบบค าขออนุญ าต ค าขอผ่อ นผัน เอกสารและหลัก ฐานที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้ อ งต่ อ
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หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ก.

การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานที่ออกในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้ อยละสิบของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ าน ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อ งการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข.

การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงาน ในรายที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANBWA ที่ออกในครัง้ นี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลโดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงคัดค้ านในมติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิ PLANB – WA ภายใต้
โครงการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ ใ ห้ แก่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ/หรื อ
พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครัง้ นี ้ มีบคุ คลซึ่งได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จานวน 2 ท่านได้ แก่ 1.
นายปริ นทร์ โลจนะโกสิน ทร์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ ห าร และประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริ หาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู้จดั การ โดยในการลงมติสาหรับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่บคุ คลทังสอง
้
นี ้จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล

ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครัง้ นี ้
เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษวาระนี ้ จึงไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และ
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA)
จานวน 30,000,000 หน่ว ย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตาม
โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2
โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 38 จาก 75

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน
30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิด
มูลค่า โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีอตั ราการใช้ สิทธิที่หนึ่งหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ
หนึ่งหุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิ ในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท รวมทัง้ สิ ้น 207,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
10.1

อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000
หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการ
เสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2
โดยไม่คิดมูลค่า ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

10.2

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,205,550,584

99.9995

5,000
-

0.0004
-

การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อ พนักงานที่ออกในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งคัด ค้ าน ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่
ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

อนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ใน
ฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึ่งได้ รับการจัดสรรเกินกว่า
ร้ อยละห้ า ของจ านวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ PLANB-WAที่อ อกในครั ง้ นี ้ ตามที่เ สนอ ด้ ว ย
คะแนนเสียง ดังนี ้

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 39 จาก 75

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

10.3

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,562,079,995

95.8939

66,885,600
-

4.1060
-

การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อ พนัก งาน ในรายที่ ได้ รั บ การจัด สรรเกิ นกว่า ร้ อยละห้ า ของจ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั ง้ นีจ้ ะต้ องได้ รับมติอนุมัติเป็ น
รายบุคคลโดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
คัดค้ านในมติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 32/2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB –
WA ภายใต้ โครงการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครัง้ นี ้ มีบคุ คล
ซึง่ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
PLANB-WA จานวน 2 ท่านได้ แก่ 1. นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์
ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ โดยใน
การลงมติสาหรั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่บุคคลทัง้ สองนีจ้ ะต้ อง
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล

อนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ใน
ฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ ซึง่ ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละห้ า
ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WAที่ออกในครั ง้ นี ้ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

2,816,455,579

97.6802

66,885,600
-

2.3197
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 40 จาก 75

หมายเหตุ

การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อ พนัก งาน ในรายที่ ได้ รั บ การจัด สรรเกิ นกว่า ร้ อยละห้ า ของจ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั ง้ นีจ้ ะต้ องได้ รับมติอนุมัติเป็ น
รายบุคคลโดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
คัดค้ านในมติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 32/2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB –
WA ภายใต้ โครงการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครัง้ นี ้ มีบคุ คล
ซึง่ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
PLANB-WA จานวน 2 ท่านได้ แก่ 1. นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์
ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ โดยใน
การลงมติสาหรั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่บุคคลทัง้ สองนีจ้ ะต้ อง
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล

ในการนี ้ ราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะเท่ากับ 6.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างความมุง่ มัน่ ให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงาน ในการทางานให้ แก่บริ ษัทและเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย ย้ อนหลังสิบห้ าวันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANBWA และหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว คือระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์
2559 ซึ่งจะเท่ากับ 6.13 บาท (ข้ อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
นอกจากนี ้ อนุมัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัด การ และ/หรื อ บุค คลที่
คณะกรรมการมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัด
เพียงแต่ (1) การพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ หรื อ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ น (2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 41 จาก 75

สามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่
จาเป็ นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกประการ
หมายเหตุ

วาระที่ 11

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,279,418,603 เสียง

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน 5,760,018.70 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจานวน 356,500,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวเยาวโรจน์ กลิ่ น บุญ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายอิ ส ระ เป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยบริ ษัทจะต้ องออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2557 ซึง่ ถูกตัดทิ ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่
8 ข้ างต้ น และบริ ษัทจะต้ องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
PLANB – WA จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ
บริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรั พ ย์ ที่ออกใหม่แ ก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน
(ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก
จ านวน 5,760,018.70 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจ านวน
356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.10 บาท เพือ่ ทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของการใช้ เงินเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 7 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก
จานวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจ านวน
356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้ เพื่อโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 42 จาก 75

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน
5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจานวน 356,500,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 5,760,018.70
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจานวน 356,500,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

วาระที่ 12

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

3,279,413,603

99.9998

5,000
-

0.0001
-

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถื อหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,279,418,603 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวเยาวโรจน์ กลิ่ น บุญ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายอิ ส ระ เป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 ข้ างต้ น จึงเสนอขอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 43 จาก 75

ต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 356,500,000 บาท

(สามร้ อยห้ าสิบหกล้ านห้ าแสนบาท)

แบ่งออกเป็ น

3,565,000,000 หุ้น

(สามพันห้ าร้ อยหกสิบห้ าล้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท

(สิบสตางค์)

3,565,000,000 หุ้น

(สามพันห้ าร้ อยหกสิบห้ าล้ านหุ้น)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(-)”

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังรายละเอียดที่กล่าว
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

3,279,413,603

99.9998

5,000
-

0.0001
-

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 44 จาก 75

หมายเหตุ

วาระที่ 13

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ ม
ประชุมทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,279,418,603 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวเยาวโรจน์ กลิ่ น บุญ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายอิ ส ระ เป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทซึง่ ได้
พิจารณาในวาระที่ 12 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ดังนี ้
1.1

จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จานวนไม่เกิ น 27,600,187 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
เพื่อ รองรั บโครงการการเสนอขายหลักทรั พ ย์ ที่อ อกใหม่แ ก่ก รรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
อนึง่ เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้เป็ นจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทน
กรณีที่ห้ ุนสามัญเดิมถูกตัดทิง้ โดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็ นหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจาหน่ายซึ่งเป็ นผลจากการที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อรองรับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดังนัน้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในส่วนนี ้จะอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทุกประการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏตามสรุป
สาระสาคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

1.2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรั บการใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทภายใต้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนัก งาน (ESOP) ครั ง้ ที่ 2 ตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ ว ย 4 และ
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้
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คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 57,600,187 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ดังนี ้
13.1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย (ESOP) ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ทังนี
้ ้ เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้เป็ นจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทน
กรณีที่ห้ ุนสามัญเดิมถูกตัดทิง้ โดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็ นหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจาหน่ายซึ่งเป็ นผลจากการที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดังนัน้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ในส่ ว นนี จ้ ะอยู่ ภ ายใต้ ข้ อก าหนดและเงื่ อนไขตามที่ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทุกประการ

13.2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทภายใต้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

1)

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

3,272,116,403

99.9998

5,000
7,297,700

0.0001
-

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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2)

วาระที่ 14

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 500 หุ้น คิดเป็ น 500 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้
ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมดจ านวน 3,279,419,103
เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุม และมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมในการนาเสนอวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสื อ
เชิ ญ ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนฯมาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้ ว่า เมื่อที่ ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะขอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หรื อหากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามก็เชิญได้ เลยครับ
คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามต่อที่ประชุม
ว่า บริ ษัท ยัง ไม่ได้ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้ านการทุจ ริ ต จึ งสอบถามว่า บริ ษัท มีแ นวทางอย่า งไร
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีแนวทางในเรื่ องดังกล่าวแล้ ว โดยจะนาเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษัทพิจารณากาหนดแนวทางในเรื่ องนี ้ในการประชุมครัง้ ถัดไป
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ู
ถื อ หุ้น มี ข้ อ สงสัย รวมทัง้ เสนอเรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาต่อ ที่ ป ระชุม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ด ร. พิ นิ จ สรณ์
ลือชัยขจรพันธ์ ชี ้แจงแผนการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณามีอตั ราการ
ขยายตัวเพียงเล็กน้ อย แต่บริ ษัทสามารถขยายธุรกิจและรักษาการเติบโตของ ผลประกอบการไว้ ใน
ระดับที่สงู ด้ วยความร่ วมมือของทีมงานที่แข็งแกร่ ง ซึ่งมุ่งเน้ นในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ
ส่งผลให้ ธุรกิจในปี 2558 ของ บริ ษัทยังคงขยายตัวได้ ดีในทุกประเภทสือ่ หลักที่ให้ บริ การ
ในปี 2558 บริ ษัทได้ ขยายความครอบคลุมของสือ่ ภาพนิ่งขนาดใหญ่ และเครื อข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอล
โดยการร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริ ษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จากัด และได้ ขยายสื่อโฆษณา
ใหม่ในสนามบิน ด้ วยการเข้ าซื ้อกิ จการของบริ ษัท ทริ ปเปิ ้ลเพลย์ จากัด และบริ ษัท เดอะวัน พลัส
จากัด เพื่อเริ่ มให้ บริ การสื่อภายในสนามบิน รวมทังการเพิ
้
่มศักยภาพ ของบริ ษัทในการจัดหาและ
พัฒนาสือ่ ใหม่ทวั่ ประเทศ ด้ วยการเข้ าซื ้อกิจการ ของบริ ษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จากัด
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บริ ษัทมุง่ มัน่ ในการสร้ างความหลากหลายของสือ่ โฆษณา รวมถึง มองหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้ วย
การพัฒนาสือ่ ออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถ ตอบสนองการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภคให้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทคงยัง
ขยายธุรกิจสือ่ โฆษณาสูท่ าเลยุทธศาสตร์ ให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ รวมถึงการวางรากฐานของธุรกิจให้
มีความเข้ ม แข็ง เพื่ อขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซี ยน ด้ ว ยเป้าหมายที่จ ะเป็ นผู้นาของสื่อโฆษณาใน
ภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 ตามที่บริ ษัทได้ เริ่ มลงทุนในประเทศมาเลเซียในปี ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็ นก้ าว
แรกของบริ ษัทในการขยายธุรกิจไปสูต่ ลาดต่างประเทศ
เมื่อไม่มีคาถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่วมประชุมพร้ อม
ทังเสนอแนะความเห็
้
นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ที่ประชุมและปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.
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