รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เริ่มการประชุม
นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุ การที่ประชุม”) ได้ แจ้ งต่อ
ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามมาตรา 98 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 31 ได้ กาหนดไว้ วา่ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
โดยคณะกรรมการมีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา
15.00 น. ห้ อ งพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ ง เทพ เลขที่ 474 ถนนประดิ ษ ฐ์ ม นูธ รรม แขวงวัง ทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษั ท
ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท ที่ อ อกให้ แก่ กรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั ก งานของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2
(PLANB - WA) จานวน 30,000,000 หน่วย ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ครัง้ ที่ 2
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 356,500,000 บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายจานวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้ เพื่อรองรั บโครงการการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงาน ครัง้ ที่ 2

วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษั ทมี ทุนจดทะเบียนจานวนทัง้ สิ ้นจานวน 356,500,000 บาท ซึ่ง คิด เป็ นทุน ชาระแล้ ว จานวน
351,613,048.20 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน 3,516,130,482 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง เป็ นจานวน 31 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 536 ราย รวมทังสิ
้ ้น 567 ราย นับจานวนหุ้น
ทัง้ หมดได้ 3,292,385,324 หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 93.6366 ของจานวนหุ้น ที่จ าหน่า ยแล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษัท จ านวน
3,516,130,482 หุ้น ซึง่ มีจานวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบองค์
ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีผ้ ูถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัทซึง่ ปั จจุบนั มีจานวน
ทังหมด
้
8 ท่านและผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

พล.ต.อ.สมชาย

วาณิชเสนี

2.
3.
4.

นายปริ นทร์
ดร.พินจิ สรณ์
นางเพ็ญนภา

โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
ธนสารศิลป์

5.

นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

6.
7.

นายเอกภักดิ์
นายธเนษฐ

นิราพาธพงศ์พร
โลจนะโกสินทร์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ มีกรรมการที่ลาประชุม 1 ราย คือ นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์ สัดส่วนกรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 87.5
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ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายประสงค์

จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ ายการเงินและบัญชี

2.

นางสาวพาขวัญ

วงศ์ผลทวี

ประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

3.

นายณัฐวุฒิ

อูย่ ายโสม

ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น
1.

นายกฤษดา

เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

2.

นางสาวเยาวโรจน์

กลิน่ บุญ

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

3.

นายทองทศ

แพงลาด

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 ซึ่งกาหนดให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรี ยนเชิญพลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธาน
กรรมการ ให้ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นเข้ าสู่การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ของบริ ษัท ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทขอกล่าวคาขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่
มาร่ วมประชุม โดยในการประชุมต่อไปนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้ดาเนินการชี แ้ จงวิธีการ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบวาระ และดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบ
เพื่อให้ การประชุมเป็ 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 ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติ ที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
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เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ 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 ษัทหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้
เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็ บบัตรลงคะแนนของผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5)

บัตรคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงให้ ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระออก
เสีย ง และก าหนดให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะออกเสีย งลงคะแนนตามความประสงค์ ข องผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้ม อบฉัน ทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่ แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละ
วาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

4.

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กาหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นเป็ นเสียงหนึง่ เสียง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้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 คือ นางสาวอณิ นาฏ ศิ ลานุกิจ เป็ นผู้ตรวจสอบในการนับ คะแนนเสีย ง และมี
อาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
ตามความเหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ด้ วยทุกครัง้

9.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ จะต้ องนาไปสอบถาม หรื อให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ
และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิเพื่อให้
การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เล็กน้ อย จึงเห็นควรเสนอให้ มีการแก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
หน้ าที่ 18 ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 2 และย่อหน้ าที่ 4 บรรทัดที่ 4 ซึง่ ระบุไว้ วา่
“นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษัท สาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท” (หน้ าที่ 18 ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 2)
“อนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษัท สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท” (หน้ าที่ 18 ย่อหน้ าที่ 4 บรรทัดที่ 4)
โดยให้ แก้ ไขข้ อความซึ่งระบุว่า “ผลการดาเนินงานประจาปี 2558” ซึ่งปรากฏในวาระดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นคาว่า “ผลการดาเนินงานประจาปี 2559”
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จากนัน้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดมีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
มติท่ ปี ระชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,902,824

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 2

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 517,500 หุ้น คิดเป็ น 517,500 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
3,292,902,824 เสียง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุ ปผล
การดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ไว้ ในรายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบซีดีรอม (CDROM) ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้ นาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2559 รวมถึงคาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยสรุปดังนี ้
-

อัตราการเติบโตเฉลีย่ สาหรับระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลังของบริ ษัทอยูใ่ นระดับร้ อยละ 44
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-

ในปี 2559 รายได้ ของบริ ษัทยังคงเติบโตได้ ดีในทุกสื่อโฆษณา ยกเว้ นโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชน (Transit Advertising) ซึง่ เติบโตลดลงในอัตราร้ อยละ 5.4 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากได้ รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

-

กาไรของบริ ษัทลดลงจากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลมาจาก Utilization Rate ที่ลดลงจากปี ก่อนหน้ า
จากเดิมร้ อยละ 73.2 เหลือร้ อยละ 58 ซึ่งมีสาเหตุสาคัญจากการงดโฆษณาช่วงไว้ อาลัย และ
การลงทุนในสือ่ ใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อเป็ นการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น ส่งเสริ มและผลักดันให้ มีการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยในปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการรับรองการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดมีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าปี 2559
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า เพือ่ ให้ เป็ นไปตาม
มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 39 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี
2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด (“สานักงาน อีวาย”) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ และปราฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
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ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

กรรมการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนในป้ายโฆษณาแบบดิจิตอลเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการขยายการลงทุนป้ายโฆษณาในสนามบินต่าง ๆ
โดยการประมูลงานใหม่อย่างต่อ เนื่อง ทาให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารงานเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นเพียงผลกระทบในระยะสัน้
หากเศรษฐกิจฟื น้ ตัว บริ ษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะทาให้ รายได้
ของบริ ษัทเติบโตขึ ้นในระดับที่นา่ พอใจ

ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

ประธานฝ่ าย
การเงินและ
บัญชี

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม รายได้ ค้างรับที่เพิ่มขึ ้นประกอบด้ วยดอกเบี ย้ เงินฝากที่เพิ่มขึ ้น และ
รายได้ จากลูกหนี ้อื่น ๆ เช่น เงินที่ได้ จากสปอนเซอร์ ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
บริ ษั ท ท าการบั น ทึ ก ค่ า สปอนเซอร์ เป็ นรายเดื อ น จึ ง ยั ง มี ค่ า
สปอนเซอร์ ที่ไม่ได้ ออกใบแจ้ งหนี ้ (invoice) ให้ แก่ลกู หนี ้ ทาให้ ต้อง
บันทึกค่าสปอนเซอร์ เป็ นรายได้ ค้างรับ

จากงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ บริ ษั ท มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน
276,000,000 บาท และมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 372,000,000
บาท โดยระบุว่ามีต้นทุนการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น โปรดชีแ้ จงว่าเหตุใด
บริ ษัทจึงมีรายจ่ายเพิ่มขึ ้นมากกว่ารายได้

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 9 โปรดชี ้แจงว่า เหตุใดบริ ษัท
จึงมีลกู หนี ้อื่นซึ่งคิดเป็ นรายได้ ค้างรับจานวน 71,378,000 บาท ซึ่ง
เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2558 จ านวน 60,974,000 บาท และลูก หนี อ้ ื่ น ๆ
จานวน 9,629,000 บาท คือลูกหนี ้ประเภทใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,292,906,824

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-
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หมายเหตุ

วาระที่ 4

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 1 จานวน
4,000 หุ้น คิดเป็ น 4,000 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,292,906,824 เสียง

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 ราย ดังนี ้

รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนปี ที่
ที่เข้ าร่ วม ที่เข้ าร่ วม
ดารง
ประชุม
ประชุม
ตาแหน่ ง
คณะกรรม คณะกรรม กรรมการ
การในปี การชุดย่ อย ของบริษัท
2559
ในปี 2559

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

8/9

-

3 ปี 5 เดือน

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ

9/9

1/1

3 ปี 5 เดือน

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์

กรรมการ

4/9

-

3 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 แล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้ องออกจากตาแหน่งทัง้ 3
ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท โดย
รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
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นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า
ได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับคัดเลือก
เป็ นกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้
นี ้) จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเลือกตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1.

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร

2.

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

3.

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์

กรรมการ

นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิให้ เลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1)

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,292,906,824

100.00

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย
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2)

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.00

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

3)

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

วาระที่ 5

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,503,258,754
789,623,070

76.0203
23.9796

25,000

-

-

-

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 3
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90
แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อ บังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดว่าที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นสามัญ ประจาปี ต้ อ ง
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึง ได้ พิจารณากลัน่ กรอง
อย่า งละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต่า ง ๆ กล่า วคื อ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และขนาดธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ภาระหน้ าที่แ ละความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตรา
ค่ า ตอบแทนจากธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกับ บริ ษั ท ในอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน แล้ ว โดยจากการพิ จ ารณา
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 27 จาก 74

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี
2560 ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วน
ของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

2.

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 28 จาก 74

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

2.

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการก ากั บ
ดูแลกิจการ

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการ

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2560 ให้ แก่กรรมการ เป็ นเงิน
จานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ วงเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสทิ ธิประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
คาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ทีป่ ระชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 เป็ นจานวน
วงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2560 ให้ แก่
กรรมการ เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุด
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 29 จาก 74

ย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

วาระที่ 6

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

3,292,036,324

99.9735

870,500
-

0.0264
-

-

-

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 4
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดั งต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัท
1.

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรื อ

2.

นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สานักงาน อีวาย แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของสานักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท เข้ าทาหน้ าที่เป็ น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 30 จาก 74

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกัน กับ
บริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

ค่ าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย

จานวนไม่เกิน
3,886,000 บาท

จานวนไม่เกิน
3,106,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ค่ าบริการอื่น ๆ

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 780,000 บาท หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 25.11 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ทและการก าหนดค่า สอบบัญ ชี ข้า งต้ น ได้ ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ การทางานของ
ผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคค ล
ดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็น ควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี จาก
สานักงาน อี วาย เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ และปราฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

โปรดชี ้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ผู้สอบบัญชี

นายกฤษดา เลิศวนา

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประมาณ 1,300,000 บาท และค่าสอบบัญชี
ส่วนที่เหลือเป็ นของบริ ษัทย่อยจานวน 13 บริ ษัท

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 31 จาก 74

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก บริ ษัท สานักงานอีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ น
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ นด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,275,881,824
25,000

99.9992
0.0007

17,000,000

-

-

-

1)

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 5
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

เนื ่องจากการพิ จารณาวาระที ่ 7-9 ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาต่อไปนี ้ เป็ นเรื ่ องที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ยกเลิ กการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทซึ่ งจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท ดังนัน้ ในการพิ จารณาในวาระที ่ 7-9 จะถื อเป็ นเงื ่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการ
อนุมตั ิ จะถือว่าวาระอืน่ ๆ ที ่ได้รับอนุมตั ิ แล้วเป็ นอันยกเลิ ก โดยจะถื อว่าไม่ได้รับอนุมติ จากที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นนี ้ และจะไม่มี
การพิ จารณาในวาระอืน่ ๆ ต่อไป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริ ษัทที่ออกให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2 (PLANB - WA)
จานวน 30,000,000 หน่ วย ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ ท่ ีออกใหม่ แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ครัง้ ที่ 2

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 32 จาก 74

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB - WA) (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ PLANB – WA”) ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ครัง้ ที่ 2
(รวมเรี ยกว่า “โครงการ ESOP ครั ง้ ที่ 2”) รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระ 12 และวาระที่ 13.2 ของสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมนัน้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่า โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ ซึ่งทาให้ บริ ษัทต้ องรับรู้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการให้ สิทธิ ดังกล่าวสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งการรับรู้ รายจ่ายดังกล่าวส่งผลต่อเป้าหมายและอัตรา
การเติบโตของผลประกอบการของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยตรง ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความประสงค์ที่จะยกเลิกโครงการ ESOP
ครัง้ ที่ 2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้ างความรู้ สึก
ผูกพันและความเป็ นเจ้ าของกิจการให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย เพื่อรักษา
บุคลากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษัทไว้ ตอ่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการยกเลิก การออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
ในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
PLANB - WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามที่ได้ รับอนุมตั ิในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12
และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุมัติ ก ารยกเลิ ก การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
PLANB - WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 ตามรายละเอียดต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,292,906,824

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 33 จาก 74

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 8

1)

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละสิบของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ านมติในวาระนี ้

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 6
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 3,000,000 บาท จากเดิ ม
ทุ น จดทะเบี ย น 356,500,000 บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตั ด หุ้ น ที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ ายของบริ ษัทจานวน 30,000,000 หุ้ น ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรั บโครงการ ESOP
ครัง้ ที่ 2

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยบริ ษัท
มีความประสงค์จะยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามที่ได้ กล่าวมาในวาระที่
7 ข้ างต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 3,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 356,500,000 บาท เป็ นจานวน 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน
30,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท ซึ่ง ได้ อ อกไว้ เพื่ อรองรั บ การออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
PLANB-WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559
ทังนี
้ ้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 353,500,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,535,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้ วย (1) หุ้นสามัญจด
ทะเบียนชาระแล้ วจานวน 3,516,130,482 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จานวน
18,869,518 หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจานวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 34 จาก 74

ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 30,000,000 หุ้น ซึง่ ออกไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB –
WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 3,000,000 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท
จานวน 30,000,000 หุ้น ซึง่ จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ
ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 3,000,000 บาท จากเดิม
ทุน จดทะเบี ย น 356,500,000 บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2
ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,292,906,824

100.00

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 9

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 7
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 35 จาก 74

ดร. พินิ จสรณ์ ลือชัยขจรพัน ธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัด การ รายงานต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 8 ข้ างต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

353,500,000 บาท (สามร้ อยห้ าสิบสามล้ านห้ าแสน
บาท)

แบ่งออกเป็ น

3,535,000,000 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยสามสิบห้ าล้ าน
หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

3,535,000,000 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยสามสิบห้ าล้ าน
หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น ( - )”

คณะกรรมการบริ ษั ทจึง เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้ แ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังรายละเอียดข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มี
อานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว อนุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 36 จาก 74

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,906,824

100.00

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 10

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 8
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดาเนินงานปี 2559 จานวน 243,991,427 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
0.07 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 123,064,566.87 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.035 บาท ทังนี
้ ้ เงินปั นผลดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 50.44 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เกิดจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหัก
สารองตามกฎหมาย
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 หน้ า 37 จาก 74

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดย
จะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 แล้ ว
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ที่

รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

1.

กาไรสุทธิตอ่ หุ้น

2.

จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้ วของบริ ษัท

3.

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

4.

รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)

5.

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

0.07

0.12

3,516,130,482

3,507,399,813

0.035

0.07

123,064,566.87

245,517,986.91

50.44

61.3

นอกจากนี ต้ ามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 45
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้ ว ยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่า ทุน สารองนีจ้ ะมี จานวนไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบีย น อย่างไรก็ ดี
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน บริ ษั ท ได้ จัด สรรก าไรสุท ธิ จ ากผลการด าเนิ น งานที่ ผ่า นมาของบริ ษั ท เป็ นทุน สารองในจ านวน
35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มีการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ
0.035 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 123,064,566.87 บาท และงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็ นเงิ น
จานวนทังสิ
้ ้น 123,064,566.87 บาท และงดการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็ น
เงินจานวนทัง้ สิ ้น 123,064,566.87 บาท และงดการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายเนื่องจากทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษัทมีจานวนครบร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,292,239,024
667,800

99.9797
0.0202

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

หมายเหตุ

วาระที่ 11

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระที่ 9
ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 3,292,906,824 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม แสดงความคิดเห็นและซักถาม
คาถามอื่น ๆ และปราฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามโดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

กรรมการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ นอกเหนือจากภาระผูกพันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ บริ ษัทมี
ภาระผูกพันสัญญาเช่ากับภาครัฐอื่น ๆ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทังภาคเอกชน
้
เช่น ห้ างสรรพสินค้ า
หรื อเจ้ าของพื ้นที่สว่ นบุคคลอื่น ๆ จานวนมาก

ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด

จากรายงานประจาปี 2559 บริ ษัทมีความเสี่ยงจากภาระผูกพันและ
สัญญาเช่าระยะยาวเป็ นจานวนทังสิ
้ ้นประมาณหกพันล้ านบาท โดย
แบ่ ง เป็ นสัญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ
ประมาณหนึง่ พันเก้ าร้ อยล้ านบาท โปรดชี ้แจงว่าส่วนที่เหลือเป็ นภาระ
ผูกพันของบริ ษัทกับบุคคลใด

บริ ษั ท ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ ากรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) (Bangkok
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(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

Expressway and Metro Public Company Limited หรื อ BEM) จะ
ให้ บริ การโฆษณาในรถไฟฟ้ ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit
หรื อ MRT) เองหรื อไม่

กรรมการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ บริ ษัทไม่สามารถให้ ทิศทางแทน บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังมีระยะเวลาตามสัญญากับ
บริ ษั ท ทางด่ว นและรถไฟฟ้ ากรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) เหลือ อี ก
ประมาณ 3 ปี และบริ ษัทมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 5 ปี โดยปั จจุบนั
บริ ษั ทได้ มีก ารพ่วงขายสื่อ กับ บริ ษั ท ทางด่ว นและรถไฟฟ้ ากรุ ง เทพ
จากัด (มหาชน) อีกด้ วย ถือว่าเรายังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีตอ่ กัน

ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

กรรมการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ บริ ษัทมุ่งเน้ นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ขยาย
ฐานสื่อโฆษณาในประเทศเป็ นจานวนมากแล้ ว โดยได้ ขยายจานวน
ของสื่อนอกบ้ าน (Out of Home Media) ไปใน 45 จังหวัด รวมเป็ น
จานวนกว่า 65 จอภาพ โดยบริ ษัทจะปรับปรุ งรู ปแบบ ภาพลักษณณ์
และราคา โดยเน้ นการกระจายตัวของสื่อเพื่อสร้ างโอกาสในการขยาย
ธุรกิจมากยิ่งขึ ้น ส่วนในปี นี ้บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้ บริ การ
ออกไปในภูมิภาคอาเซียน รวมทังการเพิ
้
่มของอัตราการใช้ ประโยชน์
(utilization rate) ของสือ่ ในปั จจุบนั ของบริ ษัท

ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

กรรมการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เนื่องจากส่วนแบ่งในตลาดของแต่ละบริ ษัทไม่สามารถประเมินเป็ น
ตัวเลขได้ ชดั เจน แต่ในการเปรี ยบเทียบการกระจายตัวของสือ่ นอกบ้ าน
ของบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครแล้ ว พบว่าสื่อโฆษณาของ
บริ ษัทสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ มากที่สดุ โดยส่วนใหญ่เป็ นสือ่ โฆษณา
ที่ปรากฏในระบบขนส่งมวลชน (Transit Advertising) เช่น ทางด่วน
ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้ าใต้ ดิน รวมถึงสนามบินทังหมด
้
35 แห่ง

โปรดอธิบายนโยบายและทิศทางในการดาเนินงานในปี 2560

โปรดอธิ บ ายส่ว นแบ่ ง ในตลาดของบริ ษั ท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สื่ อ
โฆษณาของบริ ษัทอื่น ๆ

เมื่อไม่มีคาถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่ วมประชุม และ
ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ ความเชื่อถือและให้ การสนับสนุนด้ วยดีเสมอมา ใน
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นามของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ขอให้ ความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทฯ พร้ อมทุ่มเทสร้ างผลตอบแทนและดาเนินธุรกิจ
ด้ วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืนตลอดไปและปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ปิ ดประชุมเวลา 16.20 น.
ลงชื่อ พล.ต.อ.____________________________
(สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ ____________________________
(นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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