รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประชุม
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนู
ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เริ่มการประชุม
นายเกษมศานต์ อิทธิ ธรรมวินิจ 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 (รวมทั ง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ”) และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 31 ได้ กาหนดไว้ ว่าคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
โดยคณะกรรมการมีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา
14.00 น. ห้ อ งพระราม 9 ชั น้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ ง เทพ เลขที่ 474 ถนนประดิ ษ ฐ์ มนูธ รรม แขวงวัง ทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี
2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ น 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้ เพื่อรองรับโครงการการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ
บริ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ESOP)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50
บาท เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate)

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนจานวนทัง้ สิ ้นจานวน 353,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนชาระแล้ วจานวน
352,960,736.50 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน 3,529,607,365 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเอง เป็ นจานวน 40 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 473 ราย รวมทังสิ
้ ้น 513 ราย นับจานวนหุ้นทังหมดได้
้
2,995,124,635 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.86 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมี
จานวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั มีจานวน
ทังหมด
้
8 ท่านและผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

พล.ต.อ.สมชาย

วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

2.

นายปริ นทร์

โลจนะโกสินทร์

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3.

ดร.พินิจสรณ์

ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

4.

นางเพ็ญนภา

ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

5.

นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

6.

นายเอกภักดิ์

นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

7.

นายธเนษฐ

โลจนะโกสินทร์

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

นายประสงค์

จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ ายการเงินและบัญชี

2.

นางสาวพาขวัญ

วงศ์ผลทวี

ประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

3.

นายณัฐวุฒิ

อูย่ ายโสม

ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ

โอปนพันธ์

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.

นายเติมพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย
1.

นางสาวสวิตา

ปี ตะวรรณ

บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด

2.

นายธีรศักดิ์

เพ็ชรไพบูลย์

บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด

ผู้แทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
1.

นายทองทศ

แพงลาด

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนฯ และ ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 34 ซึ่งก าหนดให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรี ยนเชิญ พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธาน
กรรมการ ให้ ท าหน้ าที่ ประธานที่ ประชุ ม (“ประธานฯ”) จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรั บผู้ถื อหุ้นเข้ าสู่การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กาหนดใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ของบริ ษัท ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทขอกล่าวคาขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่ วมประชุม
โดยในการประชุมต่อไปนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้ดาเนินการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงตามระเบียบวาระ และดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบเพื่อให้
การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นต่อ
หนึง่ เสียง
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2.

กรณี ผ้ ูถื อหุ้นมาประชุ มด้ วยตนเอง และผู้ รั บมอบฉันทะตามแบบที่ กฎหมายก าหนด ให้ ปฏิ บัติ การลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการ
ลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสี ย งส าหรั บ ทุ ก วาระ หากไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นใด ไม่ เ ห็ น ด้ วย หรื องดออกเสี ย ง ให้ ถื อ ว่ า
ผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจานวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้
ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้น
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และ
ส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่
การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5)

บัตรคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ทา่ นต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระออกเสียง และ
ก าหนดให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้ ถื อหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ ผู้รั บมอบฉันทะจะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่
จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

4.

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
หนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด”
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็น
ด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียง
ลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงดังกล่าวเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
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5.

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม

6.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7.

ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพือ่ ความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใส บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ตวั แทนจากบริ ษัท ฮันตัน แอนด์
วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จากัด ได้ แก่ คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ เป็ นผู้ตรวจสอบและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความ
เหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้

9.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ต้ องนาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็นใน
วาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถาม
หรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและ
เพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ที่
ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2561 มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
20 เมษายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี ้
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มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,995,150,135

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 2

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มเปิ ดประชุม
จานวน 25,500 หุ้น คิดเป็ น 25,500 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 2,995,150,135 เสียง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พิ นิจ สรณ์ ลือ ชัย ขจรพัน ธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิ ดขึ ้นในรอบปี 2560 ไว้ ในรายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้ นาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 รวมถึงคาอธิ บายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยสรุปดังนี ้
-

บริ ษัทมีรายได้ รวม 3,006.6 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตขึ ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้ อยละ 22.9

-

บริ ษัทมีขนต้
ั ้ น 1,039.6 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตขึ ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้ อยละ 28.8

-

บริ ษัทมี EBITDA 1,014.1 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตขึ ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้ อยละ 16.6

-

บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 460.5 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตขึ ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้ อยละ 31.0

-

รายได้ รวมของบริ ษัท เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่เติบโตขึ ้นใน
อัตราร้ อย 13.0 นัน้ พบว่าบริ ษัทมีการเติบโตของรายได้ ในอัตราร้ อยละ 22.0 ซึง่ สูงกว่าอุตสาหกรรมสือ่
โฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัยอื่น

หน้ า 6 จาก 33

บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่นยึดมัน่ คุณธรรม จริ ยธรรม
บริ หารงานด้ วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยได้ กาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานในจริ ยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิ
บาล” ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อเป็ นการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ส่งเสริ มและผลักดันให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รั ปชั่นอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยในปั จจุ บัน บริ ษั ทอยู่ระหว่างการด าเนิ นการรั บรองการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

ตามรายงานประจาปี ของบริ ษัท ระบุวา่ บริ ษัทมีความเสีย่ งทังหมด
้
8 ด้ าน
สอบถามว่า ความเสี่ย งด้ า นใดที่ มี ผลกระทบต่อ บริ ษั ท มากที่ สุด และ
บริ ษัทมีการวางแผนที่จะปิ ดความเสีย่ งดังกล่าวอย่างไร

กรรมการ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ความเสี่ยงหลักจะเป็ นความเสี่ยงในเรื่ อง
ของสัมปทาน และสัญญาต่างๆ โดยในการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทได้ มีการทาสัญญาที่ค่อนข้ างจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญา
ระยะยาว โดยที่มีเงื่อนไขของสัญญาจะระบุให้ สิทธิบริ ษัทในการต่ออายุ
สัญญาก่อนที่สญ
ั ญาจะหมดอายุ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการให้ มีการทบทวนในเรื่ องสัญญา
เป็ นประจา โดยที่สญ
ั ญาใดจะหมดอายุ บริ ษัทจะมีการทบทวน เจรจา
ต่อรอง รวมถึงการต่ออายุสญ
ั ญาก่อนที่สญ
ั ญาดังกล่าวจะหมดอายุ

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
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ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2560
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด (“สานักงาน อีวาย”) ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัทและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ และปราฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 ระบุว่า บริ ษัทมีการลงทุนบริ ษัท
ย่อย ในปี 2560 เป็ นจานวนเงินลงทุน 766 ล้ านบาท ซึ่งมีด้อยค่าเท่ากับ
266 ล้ านบาท ขอสอบถามแนวคิดการตังด้
้ อยค่า ว่าเป็ นเพราะบริ ษัท
ลงทุนไปและได้ ผลตอบแทนที่ไม่ดีหรื อเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากนี ้ ขอทราบข้ อมูลเกี่ยวกับรายงานที่ว่าบริ ษัทมีการถูกฟ้ องโดย
บุคคลภายนอกซึ่งมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจานวนประมาณ 440 ล้ าน
บาท

กรรมการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ขอชี ้แจงเป็ น 2 ข้ อ
ข้ อ แรก ส าหรั บ การตัง้ การด้ อ ยค่า ของบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท สื่ อ โฆษณา
ทังหลายที
้
่มีรูปแบบการทาธุรกิจโดยอิงกับสือ่ สัมปทาน วิธีการ Book การ
บัญชีจะมีสว่ นเกินของตัวของ Book Value ที่จะเป็ น Intangible Asset
จึงจาเป็ นต้ องมีการตังค่
้ าเสือ่ มราคา (Amortization)ตามอายุของสัญญา
ที่เหลือ
ดังนัน้ ธุรกิจของบริ ษัทจึงแตกต่างจากธุรกิจทัว่ ไป ที่จะมีการตัง้ Goodwill
และเอามาประเมินค่าของ Goodwill ที่จะตังค่
้ าในลักษณะปี ต่อปี โดยที่
ตัว เลขของมูล ค่า นี ้ บริ ษั ท จะจัด ท าตามชนิ ด ของบริ ษั ท ที่ เ ข้ า มาว่ า มี
สัมปทานยาวหรื อสันอย่
้ างไร เป็ นที่มาของการดาเนินธุรกิจที่บริ ษัททามา
โดยตลอด ในการลงทุนในบริ ษัทย่อยส่วนใหญ่ บริ ษัทจะมีคณะกรรมการ
ภายในเป็ นผู้ประเมิน มีการตรวจสอบว่าผลประกอบการของการลงทุน
เป็ นไปตามคาดการณ์ ไว้ หรื อเปล่า ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริ ษัทส่วน
ใหญ่ บริ ษัทมี Internal Rate of Return 20% ที่ต้องทาให้ บรรลุผลอยู่แล้ ว
ทังในการลงทุ
้
นที่เป็ น Organic และ In-organic
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กรรมการ

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

ชี ้แจงต่อจากดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในประเด็นที่สองเกี่ยวกับการ
ฟ้ องร้ องว่า การฟ้ องร้ องดังกล่าว เป็ นกรณีพิพาทเกี่ยวกับจอบริ เวณเลียบ
ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซึ่งเป็ นหนึ่งในจอเพียงไม่กี่จอที่ บริ ษัทไม่ได้
เป็ นเจ้ าของเอง จอดังกล่าวก่อสร้ างโดยบริ ษัท 300 มีเดีย จากัด โดยเป็ น
การพิพาทกันระหว่างเจ้ าของจอ และเจ้ าของที่ซึ่งมีป้ายอีกอันหนึ่งแยก
ต่างหากที่บงั กันอยู่ ในการพิพาทนี ้ บริ ษัทเป็ นเพียงผู้รับสิทธิมาขาย เมื่อ
ข้ อพิพาทได้ ขึ ้นสู่กระบวนการของศาลแล้ ว บริ ษั ทมีความมัน่ ใจว่าบริ ษัท
ไม่ได้ เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง หากแต่เป็ นเพียงผู้รับสิทธิในการขายเท่านัน้ หากใน
กรณีนี ้ บริ ษัท 300 มีเดีย จากัด ที่บริ ษัทได้ เช่าถูกฟ้ องร้ องและถูกศาล
พิพากษาให้ มีการชดใช้ ค่าเสียหาย การนันย่
้ อมไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
นอกจากนี ้ จอในคดีพิพาทเป็ นเพียงหนึง่ จอจาก 300 – 400 จอของบริ ษัท
เพราะฉะนัน้ ข้ อพิพาทนี ้จึงไม่มีผลกระทบใดๆ อย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
โดยที่จอพิพาทนี ้ ก็ไม่ได้ เป็ นของบริ ษัทโดยตรง เห็นว่าสาเหตุที่แท้ จริ งที่ผ้ ู
ฟ้ องคดีต้องการดึงบริ ษัทเข้ ามาเกี่ยวข้ อง คงเป็ นเพราะบริ ษัท 300 มีเดีย
จากัด ที่บริ ษัทเช่าจออยู่นนั ้ เป็ นเพียงบริ ษัทเล็กๆ ไม่ได้ มีชื่อเสียงหรื อ
กาลังซื ้อที่มาก เข้ าใจว่าบริ ษัทมีการฟ้ องกลับไปด้ วย เพราะลักษณะการ
ฟ้ องเหมือนกับการฟ้ องความเท็จโดยมีความตังใจที
้ ่จะดึงบริ ษัทเข้ าไป
เกี่ยวข้ อง ทาให้ บริ ษัทเสือ่ มเสียชื่อเสียง

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี
2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,995,159,635

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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2)

วาระที่ 4

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 9,500 หุ้น คิด
เป็ น 9,500 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เ ข้ าร่ วมประชุมและผู้รับ
มอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 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 ษัทมีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดาเนินงานปี
2560 จานวน 315,331,882 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร 0.09 บาทต่อหุ้น
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เป็ นจ านวนเงิ น รวมทัง้ สิ น้
158,832,331.43 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.045 บาท ทังนี
้ ้ เงินปั นผลดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 50.37
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึ่ง
กาหนดว่า บริ ษัทจะจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา
จะเห็นว่าในปี 2561 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาเป็ นจานวน 35,767,764.56 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่
ปรับตัวสูงขึ ้นและมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แล้ ว
นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริ ษัทเป็ นทุน
สารองในจานวน 35,350,000 บาท (สามสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นบาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
กาหนดแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มีการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2561
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ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

1.

กาไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)

2.

จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วของ
บริ ษัท

3.

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

4.

รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)

5.

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

0.09

0.07

3,529,607,365

3,516,130,482

0.045

0.035

158,832,331.43

123,064,566.87

50.37

50.44

คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.045
บาท รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ ้น 158,832,331.43 บาท และงดการจัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น
158,832,331.43 บาท และงดการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่
เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท สา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็ นเงิน
จานวนทังสิ
้ ้น 158,832,331.43 บาท และงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสารองตาม
กฎหมายของบริ ษัทมีจานวนครบร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

2,995,159,635

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 5

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 ราย ดังนี ้
ลา
ดับ

รายชื่อ
กรรมการที่
จะต้ องออกจาก
ตาแหน่ งตาม
วาระ

1.

นางเพ็ญนภา
ธนสารศิลป์

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ

จานวนครัง้ ที่ จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม เข้ าร่ วม
คณะกรรม
ประชุม
การในปี 2560 คณะกรรม
การชุดย่ อย
ในปี 2560
8/8

7/7,3/3,1/1

จานวนปี ที่
ดารง
ตาแหน่ ง
กรรมการ
ของบริษัท
4 ปี 5 เดือน
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ลา
ดับ

รายชื่อ
กรรมการที่
จะต้ องออกจาก
ตาแหน่ งตาม
วาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่ จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม เข้ าร่ วม
คณะกรรม
ประชุม
การในปี 2560 คณะกรรม
การชุดย่ อย
ในปี 2560

จานวนปี ที่
ดารง
ตาแหน่ ง
กรรมการ
ของบริษัท

2.

นายเอกภักดิ์
นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

8/8

3/3,1/1,3/3

4 ปี 5 เดือน

3.

นายธเนษฐ
โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

6/8

2/3

4 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 แล้ ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังให้
้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้
ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับคัดเลือกเป็ น
กรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้)
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเลือกตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการกากับดูแลกิจการ

2. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
หน้ า 13 จาก 33

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระ ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิให้ เลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1) นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้ รับการเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแลกิจการ
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,987,589,035

99.7472

7,570,600

0.2527

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

2) นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับเข้ าให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ/ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,994,548,735

99.9796

610,900

0.0203

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

3) นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ ได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับเข้ าให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ/ กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,994,859,635

99.9899

300,000

0.0100

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

หน้ า 14 จาก 33

หมายเหตุ

วาระที่ 6

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 กาหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ต้ องพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิ จของบริ ษัท ภาระหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิง อัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2561 ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2561

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของ
เดือน)
ลาดับ

1.
2.

ค่ าตอบแทน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2561

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน
หน้ า 15 จาก 33

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

ลาดับ

1.

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

ลาดับ

1.

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

ลาดับ

1.

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2561 ให้ แก่กรรมการ เป็ นเงินจานวน
ไม่เกิ น 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสทิ ธิประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท

หน้ า 16 จาก 33

และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2561 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท
ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ ากับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เสนอข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่
เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่ามมีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

น า ย ท อ ง ท ศ แ พ ง ล า ด ในปี 2560 ทางบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนหรื อเบี ้ยประชุมประมาณเท่าไหร่
(ตั ว แทนสมาคมส่ ง เสริ มผู้
ลงทุนไทย)

กรรมการ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

ผู้บริหาร

นายประสงค์ จรุ งเบญจธรรม ในรายงานการประชุม หน้ า 88 ได้ ร ะบุค่ า ตอบแทนของกรรมการและ
ประธานฝ่ ายการเงิ น และ ผู้บ ริ หาร ปี 2559 และปี 2560 ว่า ค่า ตอบแทนรายเดือ นคณะกรรมการ
บัญชี
บริ ษัทประกอบไปด้ วย ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการ
30,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
20,000 บาทต่อครั ง้ ต่อคน กรรมการ 15,000 บาทต่อครั ง้ ต่อคน ซึ่งเมื่อ
เที ย บระหว่ า งปี 2559 และปี 2560 จะมี ก รรมการบริ ษั ท คื อ ประธาน
กรรมการที่ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้น 10,000 บาทต่อเดือนเท่านัน้

รายละเอียดค่าตอบแทนต่างๆ จะอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้ า 88

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 เป็ นจานวน
วงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2561 ให้ แก่
กรรมการ เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

2,994,848,735

99.9896

310,900

0.0103

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

ไม่เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม
หน้ า 17 จาก 33

2)

วาระที่ 7

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉั น ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตทะเบีย นเลขที่ 1001 (จะเป็ นผู้ลงลายมื อ ชื่ อ ในงบ
การเงินของบริ ษัทครัง้ แรกในปี นี ้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินครบ 0
ปี (และ/หรื อ
2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

อนึง่ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สานักงาน อีวาย แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท เข้ าทาหน้ าที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกันกับบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอื่น ๆ

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

จานวนไม่เกิน
4,060,000 บาท

จานวนไม่เกิน
3,886,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี
หน้ า 18 จาก 33

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 เพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา 174,000 บาท หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 4.48 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และการก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ข้ างต้ น ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบ
บัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

โปรดชี ้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ผู้สอบบัญชี

นายกฤษดา เลิศวนา

ค่าสอบบัญชีบญ
ั ชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 อยู่ที่ 1,559,700 บาท รวม
ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ ้นทังหมด
้
174,000 บาทนัน้ เนื่องมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทัง้ 10 บริ ษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
4,060,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ นด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

2,995,159,635

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ า นวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
353,500,000 บาท เป็ นจานวน 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้ เพื่อรองรั บโครงการการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนั กงานของบริ ษัทและ/
หรือ บริษัทย่ อย (ESOP)

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยบริ ษัทมี
แผนการขยายธุรกิจโดยจะเพิ่มทุนเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัท และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
สาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทและ/หรื อการลงทุนในธุรกิจให้ บริ การและผลิต
สือ่ โฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัย ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทจึงจะเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 10
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายซึ่งเหลือจากการจัด สรรไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทภายใต้ โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557 (“โครงการ ESOP”)
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ เมื่อหุ้นทั ง้ หมดได้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน
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539,263.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 353,500,000 บาท เป็ นจานวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 5,392,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ทังนี
้ ้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 352,960,736.50 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,529,607,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนชาระแล้ วทังหมด
้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จานวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ นจานวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 5,392,635 หุ้น ซึง่ ออกไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใดๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 539,263.50 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ นจานวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของ
บริ ษัทจานวน 5,392,635 หุ้น ซึง่ ออกไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ นจานวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษัทจานวน 5,392,635 หุ้น ซึง่ ออกไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2,721,167,835

90.8521

-

-

273,991,800

9.1478

-

-

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น ทาให้ ในวาระนีม้ ี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8
ข้ างต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 โดยให้
ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ

352,960,736.50 บาท (สามร้ อยห้ าสิบสองล้ านเก้ าแสน
หกหมื่นเจ็ดร้ อยสามสิบหกบาท
ห้ าสิบสตางค์)
3,529,607,365 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านหก
แสนเจ็ ด พัน สามร้ อยหกสิ บ ห้ า
หุ้น)
0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

3,529,607,365 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านหก
แสนเจ็ ด พัน สามร้ อยหกสิ บ ห้ า
หุ้น)
- หุ้น ( - )”

คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ดัง รายละเอี ย ดข้ า งต้ น ทัง้ นี ้ ให้ บุค คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว อนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2,721,167,835

90.8521

-

-

273,991,800

9.1478

-

-

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

2) ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉั นทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง
เนือ่ งจากวาระที ่ 10 ถึงวาระที ่ 12 เป็ นวาระทีม่ ี ความเกีย่ วเนือ่ งกัน ดังนัน้ ในการพิ จารณาอนุมตั ิ เรื ่องตามวาระที ่ 10 ถึงวาระที ่
12 จะถือเป็ นเงือ่ นไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื ่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตั ิ จะถื อว่าเรื ่องอื ่น ๆ ที ่ได้รับอนุมตั ิ แล้ว
เป็ นอันยกเลิ ก และจะไม่ มีการพิ จารณาในวาระอื ่นๆ ต่ อไป โดยจะถื อว่าการพิ จารณาอนุมตั ิ ในเรื ่ องต่าง ๆ ตามที ่ปรากฏ
รายละเอียดวาระที ่ 10 ถึงวาระที ่ 12 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท
เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริ ษัทมี
แผนการจะขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท จึงขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีก
จานวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 458,848,957.40
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามสาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
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ความเห็นคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) เป็ นการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนล่วงหน้ าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยกาหนด ดังนันแล้
้ ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทรวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นของบริ ษัทและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จานวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็ น
458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

จากรายงานที่แจ้ งมีการระบุชดั เจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
และจานวนเงิ น ขอทราบเหตุผ ลของการทา General Mandate และ
เหตุผลว่าทาไมบริ ษัทถึงไม่ดาเนินการเพิ่มทุนเลย

กรรมการ

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

เหตุผลที่บริ ษัทจะทา General Mandate นันเป็
้ นไปเพื่อความคล่องตัวใน
การดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพที่จะสามารถระดมเงินทุนเพื่อ
ผลประกอบการของบริ ษั ทที่ดีขึน้ เพื่ อปั นผลตอบแทนไปที่ผ้ ูถื อหุ้นที่ ดี
ยิ่งขึ ้นกว่าเดิม และเหตุผลที่บริ ษัทเลือกที่จะไม่เพิ่มทุนเลย เป็ นเพราะว่า
ในทุกๆ งานที่บริ ษัทอยู่ระหว่างพิจารณาไว้ นนยั
ั ้ งไม่มีความแน่นอน ทังนี
้ ้
ทังนั
้ นหากบริ
้
ษัทเพิ่มทุนไปแล้ วและผู้ถือหุ้นชาระค่าเงินเพิ่ม ทุนเข้ ามาอยู่
ในบริ ษัทแล้ วท้ ายที่สดุ แล้ วงานดังกล่าวไม่เกิดขึ ้น ก็จะเป็ นความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้น
ในการนี ้ การที่บริ ษัททาเป็ น General Mandate ก็เพื่อความคล่องตัวของ
บริ ษัท สมมุติมีงานที่บริ ษัท พิจ ารณาไว้ ว่าเป็ นไปตามบรรทัดฐานการ
ลงทุนของบริ ษัทโดยผ่านคณะกรรมการทัง้ หมด หากบริ ษัทเห็นว่างาน
ดังกล่าวน่าเข้ าลงทุนก็จะมีการดาเนินการต่อไป
สาหรับคาถามที่ว่าทาไมบริ ษัทจึงยังไม่ดาเนินเพิ่มทุนในทันทีนนั ้ บริ ษัท
เห็นว่าบริ ษัทมีสดั ส่วน Debt/Equity ที่ต่า หากเลือกได้ บริ ษัทก็จะเลือกใช้
ส่วนของ Debt ด้ วยความที่บริ ษัทพิจารณาหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน
จึงเป็ นสิง่ ที่ทาไปโดยคานึงถึงความคล่องตัวของบริ ษัทเป็ นสาคัญ

ประธานฯ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน
105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หน้ า 24 จาก 33

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 105,888,220.90 บาท จาก
ทุน จดทะเบี ยนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ม ทุน
จานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

2,602,521,435

86.8909

ไม่เห็นด้ วย

113,732,700

3.7972

งดออกเสียง

278,905,500

9.3118

-

-

บัตรเสีย
หมายเหตุ

วาระที่ 11

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉั น ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่ บริ ษัทเสนอและ
ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

แบ่งออกเป็ น

458,848,957.40 บาท (สีร่ ้ อยห้ าสิบแปดล้ านแปดแสนสี่
หมื่นแปดพันเก้ าร้ อยห้ าสิบเจ็ ด
บาทสีส่ บิ สตางค์)
4,588,489,574 หุ้น (สี่พนั ห้ าร้ อยแปดสิบแปดล้ านสี่
แสนแปดหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเจ็ด
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สิบสีห่ ้ นุ )
มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

4,588,489,574 หุ้น (สี่พนั ห้ าร้ อยแปดสิบแปดล้ านสี่
แสนแปดหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเจ็ด
สิบสีห่ ้ นุ )
- หุ้น ( - )”

คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบี ย นของบริ ษั ท ดังรายละเอี ยดข้ า งต้ น ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว อนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2,602,590,035

86.8931

ไม่เห็นด้ วย

113,664,100

3.7949

งดออกเสียง

278,905,500

9.3118

-

-

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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2)

วาระที่ 12

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทเสนอ
ขออนุมตั ิการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษัท ดังมีรายละเอีย ดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเห็นสมควรให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้ องการใช้ เงินของ
บริ ษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ ทนั ทีที่ โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจาเป็ นต้ องออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าในส่วนของการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) พิจารณาดังนั ้นแล้ ว บริ ษัทจึงเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิก ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ดังนี ้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 705,921,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน ไม่เกิน 352,960,736 หุ้น คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
(Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี ้ จะต้ อง
มีจานวนรวมกันไม่เกิน 1,058,882,209 หุ้น หรื อไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่คณะกรรมการ
บริ ษัทมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
โดยบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546
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ก.)

เป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ .
17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ

ข.)

เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพใน
การลงทุนได้ จริ ง รวมทังมี
้ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์
หรื อส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษัท

ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี ้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทาการติดต่อกัน ก่ อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
นัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขายหุ้นนันในแต่
้
ละวัน ทังนี
้ ้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีเหตุอนั
ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทอาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่ นลดได้ แต่ต้องไม่
เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ ข้างต้ น โดยในการกาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้ องพิจารณาสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนันด้
้ วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2)

การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

3)

ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั ้งนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจลง
นามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่ อ นผัน ต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้ องกั บ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรื อ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ ง และการนาหุ้น สามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษัทเข้ า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย
ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ต่อไปว่าการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็ นขออนุมตั ิการเพิ่มทุนล่วงหน้ า จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีอานาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ซึง่ จานวนที่ขอจัดสรรในวาระ
นี ้เป็ นจานวนหุ้นที่กฎหมายอนุญาตให้ บริ ษัทสามารถจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ดังนันแล้
้ ว หากบริ ษัทมีแผนการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรื อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) บริ ษัทจะต้ องจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอีกครัง้ ซึ่งไม่จาเป็ นจะต้ องจัดสรร
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เต็มตามจานวนหุ้นที่ได้ อนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการภายใต้ กรอบอานาจที่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมและเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและจะคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายย่อยควบคูไ่ ปกับการบริ หารจัดการความต้ องการใช้ เงินทุนของบริ ษัท นอกจากนี ้ เมื่อดาเนินจัดการประชุม
คณะกรรมการอีกครัง้ ตามที่รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,058,882,209 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 705,921,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน ไม่เกิน 352,960,736 หุ้น คิดเป็ นไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบีย นชาระแล้ ว ของบริ ษั ท เพื่ อเสนอขายให้ แ ก่บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ที่ประชุมอนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
(1)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การ
เสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลใน
วงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2)

การเข้ า เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3)

ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ย วข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,602,590,035

95.8154

ไม่เห็นด้ วย

113,664,100

4.1845

งดออกเสียง

278,905,500

-

-

-

บัตรเสีย
หมายเหตุ

วาระที่ 13

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ า นวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 46 เรื่อง ตราของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทได้ มี
การเปลีย่ นเครื่ องหมาย (Logo) ที่ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความสอดคล้ องกันระหว่างเครื่ องหมายและตรา
ประทับของบริ ษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 บริ ษัทจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท ดังรายละเอียดข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อซักถามใด ๆ
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ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท และอนุมตั ิ
ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตรา
ของบริ ษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

2,995,159,635

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 14

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มี
จ านวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด จ านวน
2,995,159,635 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่ าประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามต่างๆ
และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

นายทองทศ แพงลาด
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย)

สอบถามเล่าถึงแนวทางนโยบายของบริ ษัทในการดาเนินธุรกิจในปี 2561
รวมถึงโอกาสของบริ ษัทในการเข้ าลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ าน

กรรมการ

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

สาหรับปี 2561 น่าจะเป็ นปี ที่ดี ถ้ าเทียบกับ 2 ปี ที่ผ่านมา ที่ผ่านพ้ น
เหตุการณ์ที่ไม่เอื ้อต่อธุรกิจการโฆษณาของบริ ษัท
สาหรับประเทศไทย บริ ษัทมีการลงทุนมีการเพิ่ม Capacity ของตัวสื่อ
ตลอดเวลา ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็ นอย่างไร บริ ษัทก็สามารถ
สร้ าง Capacity เพิ่มขึ ้นไปเรื่ อยๆ สุดท้ าย รายได้ ของบริ ษัทนันก็
้ มาจาก
Capacity ซึ่งบริ ษัทมีหน้ าที่เข้ าไปใช้ ประโยชน์ให้ มากขึน้ กว่าเดิม ใน
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ประเทศไทยนอกจากตัวสือ่ โฆษณาแล้ ว ล่าสุดที่บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ คส์ จากัด เป็ นสิ่งที่ย ้าความตังใจและ
้
การให้ ความสาคัญของบริ ษัทในเรื่ องการลงทุนใหม่ๆ ที่จะต้ องมีรายได้ มี
อายุสมั ปทาน มีทีมงาน มีผ้ บู ริ หาร ที่คอ่ นข้ างชัดเจน
ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากสื่อโฆษณา บริ ษัทยังได้ มีการเข้ าไป
บริ หารสมาคมฟุตบอล โดยที่ปี 2561 นี ้เป็ นปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ซึ่งบริ ษัทก็ทาดี
ขึน้ โดยบริ ษัท จัด การแข่ง ขัน เอง การหาพัน ธมิต รใหม่ๆ ทาให้ ก ระแส
ฟุตบอลของไทยดีขึ ้น ล่าสุดที่บริ ษัทจัดการแข่งขัน King’s Cup บริ ษัท
สามารถจุคนในสนามได้ 45,400 คน ซึ่งถือว่าเป็ นจานวนที่มากสุดตังแต่
้
มีการจัดการแข่งขัน King’s Cup
Rating ของทีวี ที่บริ ษัทได้ เป็ น Rating ที่ถือว่าอยูใ่ นระดับดี
การที่บริ ษั ทมีพันธมิ ตร คือ BNK48 มาร่ วมเชี ยร์ นา Grab ซึ่งเป็ น
Application มาช่วยให้ แฟนบอลเข้ ามาในสนามได้ มากขึน้ สิ่งเล็กๆ
น้ อยๆ เหล่านี ้มาจากทีมงาน มาจากพนักงานทุกคนในบริ ษัท กีฬาเป็ น
เรื่ องที่ทาให้ เห็นว่าบริ ษัทไม่ได้ จากัดอยูก่ บั เรื่ องของการสร้ างป้าย ทุกครัง้
ที่มีการให้ ข่าวหรื อข้ อมูล บริ ษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงเสมอในการพูดว่า
บริ ษัทต้ องการสร้ างป้ายเพิ่มเป็ นจานวนกี่ตารางเมตร เพราะจริ งๆ แล้ ว
ธุรกิจที่บริ ษัททาอยูถ่ ้ าไปมุง่ ที่การแย่งสัมปทาน การสร้ างป้ายเพิ่มมากขึ ้น
มันจะจากัดตัวเองอยูท่ ี่ Market Volume อยูท่ ี่ไม่เกิน 10,000 กว่าล้ าน ถ้ า
บริ ษัทเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยมุ่งว่าบริ ษัทเป็ น Chanel เป็ นช่องทางที่
บริ ษัทจะ Connect ตัว Brand กับผู้บริ โภคได้ ถ้ าบริ ษัทเริ่ มคิดแบบนี ้
บริ ษัทก็จะมีช่องทางใหม่ๆ เกิดขึ ้น แต่สื่ อนอกบ้ านบริ ษัทคงไม่เลิกทาไป
เพราะเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท
การที่บริ ษัทขยายการธุรกิจของบริ ษัทต่อไปยังส่วนธุรกิจอื่นๆ สนามบิน
รถบัส รถเมล์ก็ดี การที่บริ ษัทได้ มีโอกาสไปร่วมงานกับบริ ษัท แบงคอก เม
โทร เน็ทเวิร์คส จากัด ในงานสัมปทานรถไฟฟ้ าสายสีนา้ เงิ นที่กาลังจะ
เกิดขึ ้น เป็ นสิง่ ที่ทาให้ เห็นว่าบริ ษัทไม่ได้ ละทิ ้งส่วนธุรกิจ ไหนๆ
ส่วนเรื่ องของต่างประเทศ บริ ษัทยังมุง่ อยูแ่ ค่พื ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยในทุกๆ งาน บริ ษัทได้ ใช้ ความระมัดระวังอย่างมากในการที่จะเข้ าไป
ซือ้ บริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ง หรื อ การเข้ าไปซื อ้ หุ้น การไปต่า งประเทศสิ่ง ที่
สาคัญที่สดุ ก็คือ ต้ องมี Local Partner ที่ดี การมี Local Partner ที่ใช่
และเมื่ อ บริ ษั ท เจอ Local Partner ที่ ใ ช่ การที่ จ ะเพิ่ ม วิ สัย ทัศ น์
ประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเข้ าไปในประเทศนันๆ
้ สามารถ
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ทาได้ อย่างไม่ยากเย็น
ล่าสุดเป็ นเรื่ องที่น่าเสียดายที่ประเทศสิงคโปร์ ที่บริ ษัทเข้ าไปประมูลมา
เป็ นอันดับ 2 แต่ทางบริ ษัทก็ถือว่าเป็ นประสบการณ์ ที่บริ ษัทไปเสนอ
ประสบการณ์ เสนอทังผลงานต่
้
างๆ เทียบกับบริ ษัทระดับโลกได้
ดังนี ้ ต่างประเทศก็ยงั เป็ น Main Focus แต่บริ ษัทเห็นว่าไม่จาเป็ นต้ องรี บ
ร้ อนอะไร ทังนี
้ ้ สาหรับงานต่างๆ ของบริ ษัทที่ได้ ทาไปนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าไม่
มีงานชิ ้นใดของบริ ษัทที่ใช้ เงินมาก หรื อใช้ เงินในลักษณะที่ตอบคาถามผู้
ถือหุ้นไม่ได้ และทางบริ ษัทเชื่อว่ายังไม่มีงานชิ ้นใดที่บริ ษัทนาเข้ ามาแล้ ว
จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่พงึ พอใจ
บริ ษัทหวังว่าถ้ า General Mandate สามารถเกิดขึ ้นจะเป็ นเรื่ องที่ดี แต่ถ้า
ไม่เกิดขึ ้นทางบริ ษัทก็พร้ อมที่จะยกเลิก
เมื่อไม่มีคาถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทัง้
เสนอแนะความเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ที่ประชุมและปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

_______- ลายมือชื่อ -_____________
(พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ ______- ลายมือชื่อ -__________
(นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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