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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ของ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เริ่มการประชุม
นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุ การที่ประชุม”) ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า
ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ”) และ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง บ ริ ษั ท ข้ อ 31 ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ต้ อ ง มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก ปี ภ า ย ใ น 4 เ ดื อ น
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
คณะกรรมการ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2561
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการต้
้
องออกตามวาระและแต่งตังกรรมการใหม่
้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่ม เติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัท
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวนทังสิ
้ ้น 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนชาระแล้ วจานวน 388,256,810.10 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง เป็ น
จานวน 39 ราย นับรวมจานวนหุ้น 1,298,895,352 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 623 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 1,735,396,233 หุ้น
ดังนัน้ รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม 662 ราย นับจานวนหุ้นทังหมดได้
้
3,034,291,585 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 85.9668 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมีจานวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท อันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ซึ่งกาหนดว่า
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 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 8 ท่านและ
ผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระ และ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

2.

นายปริ นทร์

โลจนะโกสินทร์

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3.

ดร. พินิจสรณ์

ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

4.

นางเพ็ญนภา

ธนสารศิลป์

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

5.

นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง

6.

นายเอกภักดิ์

นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

7.

นายธเนษฐ

โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

8.

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์

กรรมการ

คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการเข้ าร่วมประชุมร้ อยละ 100
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายประสงค์

จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2.

นางสาวพาขวัญ

วงศ์ผลทวี

ประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
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3.

นายณัฐวุฒิ

อูย่ ายโสม

ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ

โอปนพันธ์

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.

นายเติมพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย
1.

นายธีรศักดิ์

เพ็ชรไพบูลย์

บริ ษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด

2.

นางสาวอภิชา

สังข์ชู

บริ ษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด

ผู้แทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
1.

นายสาธิต

บวรสันติสขุ

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 ซึ่งกาหนดให้ ประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม จึงเรี ยนเชิญให้ พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่
ประชุม (“ประธานฯ”) พร้ อมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดใน
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งบริ ษั ทแล้ ว จึ ง ข อ เปิ ด ก า รประ ชุ ม สา มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ า ปี 2562 แ ละ มอ บหมา ย ใ ห้ ด ร.พิ นิ จ สรณ์
ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ และนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิ จ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการชี ้แจงวิธีการ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็ นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุม ชีแ้ จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบเพื่อให้ การ
ประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการ
ลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย
ตามจานวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
บริ ษัทจัดให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
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ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรั บผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็ บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบ
ลับ 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.

กรณี ผ้ ูถื อหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระออกเสียง และ
กาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียง
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

4.

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นเสียงหนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้
ขาด”
ดัง นั น้ ในการพิ จ ารณาคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นว่ าเห็ น ด้ วยในวาระนัน้ ๆ หรื อ ไม่ จะนั บเฉพาะคะแนนเสี ย ง
“เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็ นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณี ผ้ ูถือหุ้นมีการออกเสียง
ลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงดังกล่าวเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง

5.

สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์ จะกลับก่ อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถื อหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม

6.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทา
ให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
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7.

ในการนับคะแนนเสี ยงครั ง้ นี เ้ พื่ อความรวดเร็ ว ถู กต้ อง และโปร่ ง ใส บริ ษั ทได้ มอบหมายให้ ตัวแทนจากบริ ษั ท ฮั นตั น
แอนดรู ส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด ได้ แก่ นางสาวอภิชา สังข์ชู เป็ นผู้ตรวจสอบและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้ วยครับ
และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้ วย

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้

9.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็น
ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้
ความร่วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยมติของที่ประชุมในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,034,857,585

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 2

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
566,000 หุ้น คิดเป็ น 566,000 เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 3,034,857,585 เสียง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียด
ในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่
เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ไว้ ในรายงานประจาปี 2561 แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ QR Code ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ และนาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ในปี 2561 โดยสังเขปให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ดังนี ้ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สื่อดิจิทลั นอกที่อยู่อาศัย สื่อภาพนิ่ง สื่อในสนามบิน และสื่อในห้ างสรรพสินค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ขยายธุรกิจการตลาด
แบบมีสว่ นร่วมด้ วยการเข้ าไปลงทุนในบริ ษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด (“BNK48 Office”) และธุรกิจ e-Sport
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561 เทียบกับปี 2560 แสดงให้ เห็นว่าการดาเนินงานของบริ ษัทเติบโตในทุกมิติ
ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
-

บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2561 จานวน 4,039.3 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตร้ อยละ 34.3 จากปี 2560

-

บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นในปี 2561 จานวน 1,418.9 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตร้ อยละ 36.5 จากปี 2560

-

บริ ษัทมี EBITDA ในปี 2561 จานวน 1,394 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตร้ อยละ 37.5 จากปี 2560

-

บริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี 2561 จานวน 642.8 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตร้ อยละ 39.6 จากปี 2560
หน้ า 6 จาก 29

Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th
www.planbmedia.co.th

-

เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ รวมของบริ ษัทกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ รวม
สูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมสือ่ โฆษณามีอตั ราการเติบโตทังปี
้ เพียงร้ อยละ 3.9 และอุตสาหกรรม
สือ่ โฆษณานอกที่อยูอ่ าศัยมีอตั ราการเติบโตทังปี
้ คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 ในขณะที่อตั ราการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัท
คิดเป็ นร้ อยละ 35.3 ซึ่งมากกว่าทังอุ
้ ตสาหกรรมสื่อโฆษณาประมาณ 12 เท่า และมากกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
นอกที่อยูอ่ าศัยประมาณ 6 เท่า

-

นอกจากนี ้ สัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตสะสมย้ อนหลังจาก
ปี 2558 จานวนร้ อยละ 39.9 และบริ ษัทมีรายได้ 4,012 ล้ านบาทในปี 2561 ทังนี
้ ้ การเติบโตของรายได้ สว่ นใหญ่มา
จากการขยายตัวของกลุม่ สือ่ โฆษณาดิจิทลั และกลุม่ สื่อโฆษณาในสนามบิน

สาหรับนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญในการต่อต้ านทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่น
ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และการบริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส ตลอดจนการรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ ายบริ การและพนักงานในจริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็ น
ส่วนหนึง่ ของบรรษัทภิบาลของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและผลักดันให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างชัดเจนและเป็ น
รูปธรรม ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561 ให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยบริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ไว้ ในรายงานประจาปี
2561 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ รั บ ม อ บ นายสาธิ ต บวรสันติ - เนื่องจากมูลค่าการใช้ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และโทรทัศน์ ผ่านสายเคเบิลหรื อเคเบิลทีวี มี
ฉันทะ
สุข
มูลค่าสูงที่สดุ และมีอตั ราการเติบโตสูงกว่า ซึง่ คิดเป็ น ร้ อยละ 7 ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่
(ผู้แทนจากสมาคม
อาศัยมีอตั ราการเติบโตเพียงร้ อยละ 5 จึงขอสอบถามว่า บริ ษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อ
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
โฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผา่ นสายเคเบิลหรื อเคเบิลทีวี หรื อไม่
ท า ห น้ า ที่ อ า ส า
- ไม่แน่ใจว่าคาถามต่อไปนีค้ วรอยู่ในวาระนีห้ รื อวาระพิ จารณางบการเงิ นของบริ ษั ท แต่ขอ
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น)
สอบถามถึงสาเหตุที่ทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ ้น
หนึง่ เท่าตัว ทังนี
้ ้ แม้ ไม่ใช่จานวนที่สงู มาก แต่เพิ่มขึ ้นจากเดิม 0.15 ในปี ที่แล้ ว เป็ น 0.32 ในปี นี ้
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

นายปริ นทร์ โลจนะ ในส่วนของคาถามแรก ขอเรี ยนว่า ในปั จจุบนั สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่ได้ รับความนิยมและไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ในอดี ต เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของคนที่ เ ปลี่ ย นไปจากการใช้ อุ ป กรณ์
โกสินทร์
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บริหาร และ
ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

โทรศัพท์เคลือ่ นที่ซงึ่ เป็ นอีกหนึง่ ช่องทางในการเข้ าถึงโฆษณา บริ ษัทจึงมีความเห็นว่าไม่ควรเข้ าไป
ลงทุนในธุ รกิ จดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม การประกอบธุ รกิ จของบริ ษั ทในส่วนของการดูแลสิทธิ
ประโยชน์ให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และส่วนของการลงทุนใน BNK48 Office นัน้
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่ง
บริ ษัทร่ วมกับสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี การถ่ายทอดสดไทยลีกซึ่งบริ ษัทร่ วมมือกับสถานีโทรทัศน์
ทรู วิชั่นส์ (True Vision) และสถานีโทรทัศน์ ทรู โฟร์ ยู (True4U) และการทารายการโทรทัศน์โดย
อาศัยความร่ วมมือระหว่าง BNK48 Office และบริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด
(มหาชน) ภายใต้ สดั ส่วนการลงทุนอัตราส่วน 49 ต่อ 51 นอกจากนี ้ บริ ษัทยังร่ วมมือกับบริ ษัท
จีดีเอช ห้ าห้ าเก้ า จากัด (“GDH”) ในการผลิตเนื ้อหาโฆษณาต่าง ๆ และนามาร่ วมกับสินทรัพย์อื่นที่
บริ ษัทมี ก่อนจะนาเสนอต่อลูกค้ า ซึง่ เป็ นแนวทางที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ามากกว่า
การที่อตั ราการเติบโตของสือ่ โฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรื อเคเบิลทีวีสงู กว่า
สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่คนกาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทาให้ ลกู ค้ า
นักการตลาด หรื อบริ ษัททาข่าวหรื อโฆษณา (Agency) ยังให้ ความสนใจกับสัดส่วนของผู้ชมและ
ผู้ฟัง (Rating) เพราะเป็ นสิ่งสะท้ อนความนิยมได้ อย่างชัดเจน ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ยังไม่ได้ รับความสนใจและการพัฒนาในเรื่ องของการวัดผล ฉะนัน้ หากมีการประเมินค่าความนิยม
จากสื่อต่าง ๆ อย่างจริ งจัง บริ ษัทเชื่อว่า สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะยังคงอยู่ เพียงแต่จะมีสดั ส่วน
ลดลง คล้ ายกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ในต่างประเทศ ทังสหรั
้ ฐอเมริ กาและยุโรป ซึ่งมีสดั ส่วนไม่
ถึงร้ อยละ 50 และน้ อยกว่าสัดส่วนในประเทศไทยในปั จจุบนั ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 60-70 จึงควรจะ
พิจารณาถึงข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์สดั ส่วนดังกล่าว เพราะอาจมีสื่อโฆษณาบางประเภทที่ไม่ใช่
สือ่ โฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ถกู พิจารณารวมไปกับโฆษณาทางโทรทัศน์
ฉะนัน้ บริ ษัทจึงมีความเห็นว่าจะไม่เข้ าไปลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่จะร่ วมมื อกับ
สถานีโทรทัศน์ตา่ ง ๆ ที่ต้องการซื ้อเนื ้อหาโฆษณาหรื อรายการทางโทรทัศน์จากบริ ษัทแทน

กรรมการ และ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัย ชี ้แจงเรื่ องอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ว่า เนื่องจาก ในปี ที่ผ่านมา
กรรมการ
บริ ษัทได้ ลงทุนในโครงการใหม่และเป็ นโครงการใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Central World
ขจรพันธ์
ผู้จัดการ
Connect ซึ่งใช้ เงินลงทุนประมาณ 300-500 ล้ านบาท และยังมีจออื่น ๆ จานวนมากซึ่งจะเพิ่ม
ศักยภาพของบริ ษัทในการเพิ่มยอดขายจากสื่อดิจิตอลทัว่ ประเทศ ทาให้ บริ ษัทซึ่งต้ องการสัง่ ซื ้อจอ
ดิจิทลั ในประมาณมาก ต้ องต่อรองกับผู้จดั หาสินค้ า (Supplier) เพื่อให้ บริ ษัทได้ ระยะเวลาการให้
สินเชื่อ (Credit Term) นานขึ ้น อันจะส่งผลให้ บริ ษัทจัดการสภาพคล่องระยะสันได้
้ ดีขึ ้น ฉะนัน้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เพิ่มขึ ้นจึงมีสาเหตุมาจากหนี ้จาก
โครงการที่บริ ษัททากับผู้จดั หาสินค้ า (Supplier)
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 3
รอบ

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2561 สาหรั บ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียด
ในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีเพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2561 สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในสาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2561 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว ตามที่แสดงไว้ ในเล่มงบการเงินประจาปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
รูปแบบ QR Code ในการนี ้ ขอนาเสนอข้ อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บางส่วนให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
จากข้ อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จเปรี ยบเทียบบางส่วน บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ ้นจากจานวน 4,200.3 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 5,734 ล้ านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึน้ จาก
จานวน 562 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 1,389.1 ล้ านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก
จานวน 3,638.3 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 4,344.9 ล้ านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม
จากผลการดาเนินงาน บริ ษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากจานวน 3,006.6 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 4,039.3
ล้ านบาท ในปี 2561 และมีกาไรสุทธิสาหรับปี เพิ่มขึ ้นจากจานวน 460.5 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 462.8 ล้ านบาท ในปี 2561
สรุ ปฐานะทางการเงินในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ทรัพย์สินเติบโตขึ ้นจากจานวน 4,200 ล้ านบาท เป็ นจานวน
5,734 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 36.5 และหนี ้สินและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ ้นจากจานวน 4,200.3 ล้ านบาท เป็ น
จานวน 5,734 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 36.5
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สาหรั บมติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึ งเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษั ท
ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,034,865,085

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 4

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 7,500 หุ้น คิดเป็ น 7,500
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,865,085 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล และอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44
กาหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่ นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ
กัน
ทังนี
้ ้ จากผลการดาเนินงานปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 464,384,429.90 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร 0.13 บาท ต่อหุ้น
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ดั ง นั น้ บริ ษั ท จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2562 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ย
เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
321,194,270.22 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.091 บาท
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 69.17 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึง่ เกิดจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึง่ กาหนดว่าบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าในปี
2562 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาเป็ นจานวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ ้นและมี
กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายในวัน
พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แล้ ว
นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี ้บริ ษัทจะจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายเป็ นจานวน 10,534,896 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.27 ของกาไรสุทธิ ประจาปี ดังนัน้ บริ ษัทจะมีทนุ สารองตามกฎหมายรวม
จานวน 45,884,896 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้น
ละ 0.091 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 321,194,270.22 บาท และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน
10,534,896 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.27 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอข้ างต้ น
สาหรั บมติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

3,034,865,085

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

วาระที่ 5

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,865,085 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากตนเป็ นผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในวาระนี ้ จึ ง ขอมอบหมายให้ ดร.เพ็ ญ นภา
ธนสารศิลป์ กรรมการ และกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่ประธานฯ แทนตนในวาระนี ้
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17
กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3
ราย ดังนี ้
1. พลตารวจสมชาย

วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

2. นายปริ นทร์

โลจนะโกสินทร์

กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
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3. นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

กรรมการ, กรรมการอิ ส ระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง, กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
วาระ ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้ องออกจากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อ
สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ บุคคลทัง้ 3 ท่านจึงมีความเหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้ ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
เพิ่มเติม
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ทังนี
้ ้
การแต่งตังกรรมการใหม่
้
ของบริ ษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 16 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนายแล็
้
พ ซน เนลสัน เหลียง ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในประวัติของนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว เห็นว่านายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หากได้ รับอนุมตั ิจากที่
ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะมีคณะกรรมการจานวนรวมทังสิ
้ ้น 9 ราย
เนื่องจากนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ดารงตาแหน่งผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น ซึง่ พิจารณาได้ วา่ เข้ าข่ายเป็ นกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับกิจการของบริ ษัทอยูด่ ้ วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประวัติของนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
หัวข้ อการดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นนัน้ ซึ่งตามพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ มาตรา 86 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 27
กาหนดให้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิแต่งตังนายแล็
้
พ ซน เนลสัน เหลียง ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
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ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสขุ
ตามปกติ ในวาระนี ้ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องออกจากที่ประชุม
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน ชัว่ คราว
ไทย ทาหน้ าที่อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือ
หุ้น)

กรรมการ และ
กรรมการอิสระ

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

ขอบคุณสาหรั บข้ อเสนอแนะ และขอเรี ยนว่า ที่ ผ่านมา หลาย
บริ ษัทได้ เชิญผู้มีส่วนได้ เสียออกจากที่ประชุม แต่ภายหลังได้ รับ
ความเห็นชอบว่า ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถอยู่ในที่ประชุมได้ เพราะ
ถึงอย่างไร ก็ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ได้

หลังจากนัน้ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมดจึ
้
งเดินออกจากที่ประชุม
ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิ ลป์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสขุ
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน
ไทย ท าหน้ าที่ อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ู
ถือหุ้น)

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ เพราะหาก
พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นในบริ ษัท แต่ไม่มีสิทธิ ออก
เสียงในวาระนี ้ จานวนหุ้นที่มีมติเห็นด้ วยควรลดน้ อยลงกว่าในวาระ
ที่ผา่ นมา

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

- ชี ้แจงเกี่ยวกับจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิออกเสียงว่า เนื่องจากผู้
ถือหุ้นมีสิทธิ ทกุ ประการในการเสนอตนเองเป็ นกรรมการ ดังนัน้
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้ วยดังกล่าว จึงรวมจานวน
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงของพลตารวจเอกสมชาย วาณิ ชเสนี ซึ่ง
ลงคะแนนเห็นชอบในการแต่งตังตนเองเป็
้
นกรรมการ
- ชี ้แจงเรื่ องการเชิญผู้มีสว่ นได้ เสียออกจากที่ประชุมว่า ตามที่ได้
ศึกษามา สาเหตุที่ไม่ได้ เชิญกรรมการที่มีส่วนได้ เสียออกเพราะ
เห็นว่าการเชิญกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียออกน่าจะเป็ นรู ปแบบที่
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ปฏิบัติกัน ทัง้ นี ้ ในรายการตรวจสอบ
(Checklist) สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรื อแนวนโยบาย
(Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้ มีการ
กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้
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ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสขุ
ตามที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมของหลายบริ ษัท ท าให้ มีความเห็ น
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย แย้ งกับที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
ทาหน้ าที่อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น)
1. กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียต้ องออกจากที่ประชุมในวาระ
การเลือกตังกรรมการ
้
ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรื อธรรมเนียม
ปฏิบตั ิกาหนดไว้
2. ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิของหลายบริ ษัท ไม่ว่ากรรมการผู้
มีสว่ นได้ เสียจะออกเสียงหรื องดออกเสียง แต่ด้วยวิธีนบั
คะแนนซึ่งไม่รวมจานวนหุ้นที่งดออกเสียงนัน้ จะทาให้
ร้ อยละของผลการลงคะแนนไม่ต่างกัน อย่างไรก็ ตาม
กรรมการผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยย่ อ มงดออกเสี ยงตามหลัก
จรรยาบรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

ชี แ้ จงเพิ่ มเติ มว่า ตามพ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนฯ การก าหนด
ข้ อจากัดใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการกี ดกันมิให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ น
กรรมการนัน้ จะกระทามิได้ อันตีความได้ ว่าการจากัดสิทธิ
ไม่ให้ ผ้ ูถื อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเองเป็ นกรรมการเข้ า
ลักษณะเป็ นการกีดกันมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นกรรมการ
ทังนี
้ ้ การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรื อ
CG) ย่ อมต้ องอยู่ภายใต้ มาตราดังกล่าว อย่ างไรก็ ตาม
รับทราบความคิดเห็นและจะนาประเด็นดังกล่าวไปหารื อกับ
บริ ษัทต่อไป

กรรมการ และ
กรรมการอิสระ

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กล่าวขอบคุณสาหรับคาอธิ บายในรายละเอียดและรับว่าจะ
พิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครัง้

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

ชี แ้ จงว่ า การอนุญาตให้ ผ้ ูถื อหุ้นมี สิ ทธิ ออกเสี ยงเลื อกตัง้
ตนเองเป็ นกรรมการถื อ เป็ นมาตรฐานสากล (Global
Standard) ทัง้ นี ้ แต่ ละบริ ษั ทสามารถปฏิ บัติ อย่ างไรก็ ได้
เพราะไม่มีแนวนโยบาย (Guideline) กาหนดไว้ ชดั เจน

กรรมการ

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

ชี แ้ จงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ ว่าบริ ษัทอื่นจะเลือกปฏิบัติแบบอื่ น
ตามสิทธิ ที่แต่ละบริ ษัทมี แต่บริ ษั ทประสงค์ จะปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล (Global Standard) หรื ออีก
นัยหนึ่งคือ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองหรื อผู้แทนของตน
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เป็ นกรรมการได้ ผู้ถือหุ้นจึงย่อมมีสิทธิเลือกตนเองหรื อบุคคล
ที่ตนเสนอชื่อได้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการต้ องออกตามวาระและแต่งตังกรรมการใหม่
้
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการเข้ าใหม่ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
5.1

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
5.2

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,034,865,085
-

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
-

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,015,009,185
19,855,900
-

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.3457
0.6542
-
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5.3

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
5.4

3,034,471,085
394,000
-

99.9870
0.0129
-

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการใหม่
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

วาระที่ 6

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

3,034,865,085
-

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
-

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม ขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,865,085 เสียง

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562

ดร.เพ็ ญนภา ธนสารศิ ลป์
พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

กล่าวเชิ ญกรรมการผู้มี ส่วนได้ เสี ยเข้ าห้ องประชุม และส่งมอบหน้ า ที่ ประธานฯ ให้

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36
กาหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ต้องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาด
ธุรกิจของบริ ษัท ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตรา
ค่า ตอบแทนจากธุ รกิ จที่ มีข นาดใกล้ เคี ยงกับ บริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน แล้ ว โดยจากการพิ จารณาคณะกรรมการ
หน้ า 17 จาก 29

Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th
www.planbmedia.co.th

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2562 ซึ่งเป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในการนาเสนอและหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2562 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงินจานวนไม่
เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
จัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2562

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2561

1.

ประ ธา นกรรม กา ร
บริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

ลาดับ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2562

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2561

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2561

1.

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ลาดับ
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2561

1.

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2561

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

1.

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการ

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ทังนี
้ ้ ที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ น
จานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2562 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงิน
จานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึง่ เท่ ากับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
สาหรับมติของที่ประชุมในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสขุ
เนื่ องจากวงเงิ นการจ่ ายบ าเหน็ จให้ กรรมการคื อ 7.2 ล้ านบาท ซึ่ งสูงกว่ า
(ผู้ แทนจากสมาคมส่ ง เสริ ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการคือ 4.8 ล้ านบาท ทาให้ บาเหน็จมีลกั ษณะเหมือน
ผู้ ลงทุ น ไทย ท าหน้ าที่ อ าสา ค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) จึงขอสอบถามว่า
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น)
- เงินบาเหน็จของกรรมการที่จ่ายไปในปี ที่แล้ วมีจานวนเท่าใด
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- เกณฑ์ที่นามาใช้ คานวณเงินบาเหน็จคืออะไร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

และประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

- ชี แ้ จงข้ อซักถามเรื่ องจ านวนเงิ นบ าเหน็ จว่ า จ านวนเงิ นบ าเหน็ จและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท โดย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนคือ 4,175,000 บาท และเงินบาเหน็จ
2,760,000 บาท อย่างไรก็ตาม จานวนเงิ น 4,800,000 บาทที่บริ ษัทขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือวงเงินอนุมตั ิ ไม่ใช่จานวนที่จ่ายจริ งซึ่งอาจ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับวงเงินอนุมตั ิ
- ชีแ้ จงข้ อซักถามเรื่ องเกณฑ์การคานวนเงินบาเหน็จว่า เกณฑ์ ที่นามาใช้
ค านวณเงิ นบ าเหน็ จขึ น้ อยู่ กั บดุ ลยพิ นิ จของบริ ษั ท หากบริ ษั ทมี ผล
ประกอบการเป็ นไปตามเป้าหมาย บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบาเหน็จให้
กรรมการ ในขณะที่ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายเดื อนและค่ าเบี ย้
ประชุมคณะกรรมการจะเป็ นไปตามที่เลขานุการได้ ชี ้แจ้ ง

เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเพิ่ มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

3,034,870,585

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,870,585 เสียง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 36 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายเติมพงศ์

โอปนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรื อ (เป็ นผู้ลง
ลายมือชื่ อในงบการเงิ นของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตังแต่
้ ปี 2561) และ/หรื อ

2. นางสาววิสสุตา

จริ ยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3. นางสาวมณี

รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เลือกตัง้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท เข้ าทาหน้ าที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกันกับบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit
fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอื่น

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

จานวนไม่เกิน 5,450,300 บาท

จานวนไม่เกิน 4,060,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี
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ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2562 เพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา
1,390,300 บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Services)
ทังนี
้ ้ การเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และการกาหนดค่าสอบบัญชีข้างต้ นได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
จากการพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
สาหรับการลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,034,870,585

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-
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หมายเหตุ

วาระที่ 8

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,870,585 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทประสงค์ที่จะดาเนินกิจการด้ านการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า
และคนโดยสารเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปอร์ ต มาร์ เก็ต ติ ้ง (Sport Marketing) ของบริ ษัท บริ ษัท จึงต้ อ งดาเนิน การแก้ ไขเพิ่มเติม
วัต ถุป ระสงค์ข องบริ ษ ัท จากเดิม มี 35 ข้ อ เป็ น 36 ข้ อ โดยมีร ายละเอีย ดปรากฏตามวัต ถุป ระสงค์ข องบริ ษ ัท
(แบบ บมจ. 002) ซึ่งได้ นาส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทจากเดิมมี 35 ข้ อ เป็ น 36 ข้ อ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
“(1) ถึง (35) ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
(36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า และคนโดยสารทังทางบก
้
ทางน ้า ทางอากาศ ทังภายในประเทศและ
้
ระหว่างประเทศ รวมทังรั้ บบริ ษัทนาของออกจากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากรและการจัดระวางการขนส่งทุก ชนิด”
สาหรับมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ

นายไกรฤกษ์ โพธิ อ ภิ ญ าณ การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 36 ของบริ ษัท มีสาเหตุมาจากอะไร
วิสทุ ธิ์

ประธานฯ

พลตารวจเอกสมชาย วานิชเสนี มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เป็ นผู้ชี ้แจง

กรรมการ และ
กรรมการ
ผู้จัดการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

เนื่ องจากบริ ษั ทมี หน้ าที่ ดูแลสิทธิ ประโยชน์ ของสมาคมกี ฬาฟุ ตบอลแห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงช่วยเหลือการจัดการแข่งขันและให้ ความช่วยเหลือนักกีฬา
ในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้
บริ ษัทต้ องมีใบอนุญาตในการเช่ารถ หรื อซื ้อรถและให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยใช้ สาหรับการเดินทางของนักกีฬา บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทเพื่อดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
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ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสขุ
สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ตามวาระนี ้จะไม่มีผลกระทบต่องบ
(ผู้ แทนจากสมาคมส่ ง เสริ ม การเงิ น กล่าวคื อจะไม่ ท าให้ บริ ษั ทมี รายได้ เพิ่ มขึน้ เพราะเป็ นเพี ยงการ
ผู้ ลงทุ น ไทย ท าหน้ าที่ อ าสา ดาเนินการตามกฎหมาย ใช่หรื อไม่
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น)

กรรมการ และ
กรรมการ
ผู้จัดการ

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ไม่กระทบต่องบการเงินเป็ นเพียงการดาเนินการตามขันตอนเท่
้
านัน้

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
3,034,870,585
100.00
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง ทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2)
วาระที่ 9

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,870,585 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ
บริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทในวาระที่ 8
นัน้ บริ ษัทต้ องดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 36 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ในกรณีที่บริ ษัทนาวัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทที่แก้ ไขใหม่ข้างต้ นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิ
แล้ วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด บริ ษัทอาจจะต้ องแก้ ไขข้ อความหรื อถ้ อยคาบางประการตามที่นายทะเบียน
บริ ษั ทมหาชนจากัดประสงค์ ใ ห้ แก้ ไข ฉะนัน้ เพื่ อ ความสะดวกต่อ การจดทะเบี ย นดัง กล่า ว จึ งขอให้ ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นอนุมัติ แ ละ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจของบริ ษัท มีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ตัดออกหรื อยกเลิกข้ อความได้
อีกตามที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดประสงค์ให้ แก้ ไขได้ ด้วย
สาหรับมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาแล้ ว มี มติ อนุมัติ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,034,870,585

100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,870,585 เสียง
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 46. เรื่องตราของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ ไขตราประทับของบริ ษัท โดยตรา
ใหม่ของบริ ษัทปรากฏตามหน้ าจอที่ได้ นาเสนอ
ตราประทับเดิม

ตราประทับใหม่

ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความสอดคล้ องกับตราประทับของบริ ษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46. บริ ษัทจึง
เห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท 46. เรื่ อง ตราบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46. เรื่ องตราของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
สาหรับมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46. เรื่ องตราของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่
เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46. เรื่ องตราของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
3,033,824,585
1,046,000
-

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9655
0.0344
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หมายเหตุ

วาระที่ 11

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ ทาให้ ในวาระนี ้ มีจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 3,034,870,585 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ

นายสุริยา

ให้ ข้อเสนอแนะเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดย
อ้ างถึงหลักธรรมาภิบาลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และการ
จ่ายเงินปั นผลบริ ษัทฯ ควรดาเนินให้ แล้ วเสร็ จ โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นวัน
สุด ท้ า ยตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด และเสนอแนะเรื่ อ งการจัด สรรบ าเหน็ จ
กรรมการซึ่งวงเงินดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ควร
ได้ รับการอนุมตั ิโดยพิจารณาจ่ายบาเหน็จจากความสามารถในการสร้ าง
ผลกาไรให้ กบั บริ ษัทฯดังนี ้

ประธานฯ

พลตารวจเอกสมชาย วานิชเสนี

กล่าวขอบคุณและรับข้ อเสนอแนะไว้ พิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถอื หุ้น

นายไกรฤกษ์ โพธิ อภิ ญ าณ
วิสทุ ธิ์

สอบถามรายละเอียดจากงบการเงิน ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด ค่า
เช่าพื ้นที่ กาไรขันต้
้ น อัตราดอกเบี ้ยกู้ยืมเงินจากธนาคาร

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริหาร
และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

ชี ้แจงข้ อซักถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ว่า ส่วนแบ่ง
การตลาด (Market Share) ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ในปี นี ้คือประมาณร้ อยละ 12 เติบโตร้ อยละ 100 จากปี ที่ผ่านมาซึ่งมีสว่ น
แบ่งการตลาด (Market Share) คิดเป็ นร้ อยละ 6-7 และพฤติกรรมของคน
ที่เปลี่ยนมาใช้ ชีวิตนอกบ้ านมากขึ ้น ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่า ง ๆ ซึ่ง ทาให้ สื่ อ โฆษณานอกที่ อยู่อาศัยน่า สนใจยิ่ ง ขึน้ ในอี ก 10 ปี
ข้ างหน้ า และมีความเป็ นไปได้ ว่าอุตสาหกรรมนี ้จะเติบโตขึ ้นเป็ นร้ อยละ
20-30 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริ ษัทไม่ได้ จากัดเพียงสื่อโฆษณานอกที่
อยู่อาศัย หากแต่รวมไปถึงการบริ หารสิทธิ ประโยชน์ให้ กับสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย การตลาดด้ านดนตรี (Music Marketing) การ
ลงทุนใน BNK48 Office ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจ e-Sport
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ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม
การเงินและบัญชี

- ชีแ้ จงเรื่ องดอกเบีย้ ว่า โดยปกติ อัตราดอกเบีย้ ของบริ ษัทคือ MLR -2
อย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็ นข้ อผูกพันเนื่องจากบริ ษัทได้ ซื ้อกิจการของบริ ษัทอื่น
ซึ่ง ท าสัญ ญาไว้ กับ ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ อัต รา
ดอกเบี ้ยที่บริ ษัทต้ องเสียจริ งคือร้ อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เจรจาขอ
ลดอัตราดอกเบี ้ยและขอเปลีย่ นธนาคารแล้ ว ในส่วนของการปรับตัวสูงขึ ้น
ของค่าเช่าขึ ้นอยู่กบั ว่าบริ ษัทจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการสร้ างสินทรัพย์ใน
อนาคตหรื อ ไม่ ทั ง้ นี ้ สัญ ญาเช่ า บางฉบั บ เป็ นแบบส่ ว นแบ่ ง รายได้
(Revenue Sharing) กล่าวคือบริ ษัทจ่ายค่าเช่าตามสัดส่วนของรายได้ ที่
ได้ รับ

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริหาร
และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าเช่าพื ้นที่มีทงั ้ 2 ประเภท คือค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าขันต
้ ่า
(Minimum Guarantee) สาหรับค่าเช่าของบริ ษัทไม่ได้ เป็ นค่าเช่าที่คานวณ
แบ่งตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ทังหมด
้
หากอัตราการใช้
ประโยชน์ (Utilization Rate) เพิ่มขึ ้น ค่าเช่าซึ่งคานวณตามส่วนแบ่งรายได้
(Revenue Sharing) ย่อมเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีต้นทุนคงที่
ซึง่ ถูกกาหนดไว้ แน่นอนแล้ ว นอกจากนี ้ บางครัง้ บริ ษัทเป็ นผู้เลือกทาสัญญา
เช่าประเภทคานวณตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เพื่อป้องกัน
การเปลีย่ นแปลงในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อจานวนค่าเช่า

ผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถอื หุ้น

นายไกรฤกษ์ โพธิ อภิ ญ าณ
วิสทุ ธิ์

สอบถามเพิ่มเติมเรื่ องโครงการร่วมกับ VGI เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต
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ชี แ้ จงว่ า ความร่ ว มมื อ (Partnership) ครั ง้ นี ้ ผ่ า นการพิ จ ารณาตัง้ แต่
ตอนต้ นแล้ วว่าบริ ษัทสามารถร่ วมมือกับ VGI ได้ อย่างไร โดยมองว่า
สามารถนาสิง่ ที่ทงั ้ 2 บริ ษัทยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์และยังไม่เป็ นที่นิยมมาทา
ให้ น่าสนใจมากขึน้ เพิ่มอานาจต่อรอง วิ ธีการสร้ างลูกค้ าหรื อผู้มีอานาจ
ตัดสินใจ รวมถึงสื่อใหม่บางตัวของบริ ษัท ถือเป็ นสิ่งที่ทงั ้ 2 บริ ษัทสามารถ
นามาใช้ ดาเนินการร่ วมกันได้ ทงั ้ สิ ้น ซึ่งน่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัท
ลูกค้ า และทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง (Stakeholder) มากกว่าเมื่อครัง้ ที่บริ ษัทและ
VGI เป็ นบริ ษัทคูแ่ ข่งกัน

ผู้รับมอบฉันทะ

นายสาธิต บวรสันติสขุ
(ผู้ แทนจากสมาคมส่ ง เสริ ม
ผู้ ลงทุ น ไทย ท าหน้ าที่ อ าสา
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น)

โดยปกติแล้ วบริ ษัทฯ มักจะไม่ให้ บริ การลูกค้ าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรื อที่เป็ นคู่แข่งกัน จึงมีข้อซักถามว่าบริ ษัทและ VGI จะได้ รับผลกระทบ
หรื อไม่
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ชี แ้ จงว่ ากรณี ความร่ วมมื อระหว่ างบริ ษั ทกับ VGI เป็ นความร่ วมมื อกั น
ระหว่าง 2 บริ ษัท และจะเป็ นไปในรู ปแบบการส่งเสริ มและสนับสนุนมากกว่า
การแข่งขัน นอกจากนี ้ ยังมีการโฆษณาหลายรู ปแบบที่ทาให้ ลกู ค้ าเลือกใช้
สินค้ าทัง้ 2 อย่างควบคูก่ นั ไป
บริ ษัทมีแนวทางในการกาหนดนโยบายสาหรับวง BNK48 และการลงทุนใน
ต่างประเทศอย่างไร
ชี ้แจงข้ อซักถามว่า ธุรกิจของบริ ษัทไม่ได้ จากัดเพียงธุรกิจสื่อโฆษณา และ
BNK48 Office ถื อ เป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ของการตลาดแบบมี ส่ ว นร่ วม
(Engagement Marketing) ซึ่งในอนาคตจะเป็ นการทาเนื ้อหา (Content) มาก
ขึ ้น รวมถึงการจัดทาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมด้ วย สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
ล่าสุดบริ ษัทได้ มีการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ านที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
นอกเหนือไปจากการลงทุนสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศลาว มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ซึง่ บริ ษัทฯ ดาเนินการอยูแ่ ล้ ว

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และกล่าวขอบคุณใน
นามของบริ ษัตอ่ ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่วมการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

-ลายมือชื่อ(พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี)

ลงชื่อ

-ลายมือชื่อ(นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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