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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ  ชัน้  3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 
เร่ิมการประชุม 

นายวชัรพงศ์ ลโีทชวลติ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 
แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 ได้ก าหนดไว้วา่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปีภายใน 
4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าประปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที ่21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 
น. ห้องปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมตัิไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
แล้วและการจ่ายเงินปันผล   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,760,018.70 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
27,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึง่จดัสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน  30,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไมค่ิดมลูคา่ 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
57,600,187 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้จ านวน 353,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 350,739,981.30 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,507,399,813 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง เป็นจ านวน 45 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 535 ราย รวมทัง้สิน้ 580 ราย นับจ านวนหุ้นทัง้หมดได้ 
3,276,154,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.41 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 3,507,399,813 หุ้น ซึง่
มีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบองค์ประชมุตามมาตรา 103 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมา
ประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัทและผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พล.ต.อ.สมชาย  วาณิชเสน ี ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. ดร.พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 

4. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 

5. นายเจย์ เจฟฟรีย์  วอชเชอร์ กรรมการ 

6. นายอาดิ วาทนา  สเรียทมดัชา กรรมการ 
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7. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 

8. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9. นางมลฤด ี สขุพนัธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ทัง้นีไ้มม่ีกรรมการทา่นใดลาประชมุและกรรมการทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายการเงิน 

ผู้สอบบัญชบีริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ 

ตามมาตรา 104 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เลขานกุารท่ีประชมุจึงเรียนเชิญพลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ให้ท าหน้าที่
ประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) และกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท
แล้ว จึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2559 ของบริษัท 
และกลา่วค าขอบคณุไปยงัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านที่มาร่วมประชุมในวนันี ้และมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชุม
เป็นผู้ด าเนินการประชมุและท าการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงตามระเบียบ พร้อมทัง้ท าการเสนอวาระ
การประชมุตอ่ไป 

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุม
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้น
ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
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เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 
และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี  ้ขอให้เก็บบตัร
ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้
เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงให้ขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบั ด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออก
เสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับ
มอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนน
เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4.       ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด”  

 ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนน
เสยีง “เห็นด้วย” และ “ไมเ่ห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้น
มีการออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทจะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง  

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 
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6. คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนับคะแนนเสียงครัง้นีเ้พื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท ส านกังาน
กฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด คือคุณวรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ เป็นผู้ ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง และมี
อาสาสมคัรผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกุล
ให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่จะต้องน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็น
ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี
และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2558 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วนัน้  

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2558 โดย
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว  และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม 
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ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 20 เมษายน 2558 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติในวาระท่ี 1 ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,879,053,597 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 400,328,200 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชมุ จ านวน 3,227,315 หุ้น คิดเป็น 3,227,315 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เ ข้า ร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทั ง้หมดจ านวน 
3,279,381,797 เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานุการท่ีประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ขอให้นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในปี 2558 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 
โดยแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ในปี 2558 อตุสาหกรรมโฆษณาในปีที่ผา่นมามีอตัราการขยายตวัเพียงเลก็น้อย แต่
ด้วยสื่อใหม่ๆ ของบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาด สง่ผลให้ธุรกิจในปี 2558 ของบริษัท
ยงัคงขยายตวัได้ดีในทกุประเภทสือ่หลกัที่ให้บริการ และรายได้รวมของบริษัทเติบโตสงูถึง 47.7% เท่ากบั 
2,170 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น 821.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.9 จากปีก่อน ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษีเงินได้และค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 893.7 ล้านบาท และมีผลก าไรสทุธิ ทัง้สิน้ 400 ล้านบาท เพิ่ม
สงูขึน้ 93% จากปีก่อน และได้น าเสนอถึงพฒันาการที่ส าคญัของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- เมษายน 2558 ร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษัท ฮลัโล บางกอก แอลอีดี จ ากดั เพื่อขยาย
เครือขา่ยสือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัร่วมกนั 
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- กรกฎาคม 2558 ควบรวมกิจการ บริษัท ทริปเปิล้เพลย์ จ ากดั เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายใน
สนามบินสวุรรณภมูิ 

- ตลุาคม 2558 ควบรวมกิจการ บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั เพื่อเพิ่มศกัยภาพการขยายสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัใหม่ทัว่ประเทศ และลงทุนในบริษัท 2000 พบัลิชช่ิง แอนด์ มีเดีย 
จ ากดั เพื่อขยายประเภทสือ่โฆษณาของบริษัทไปยงัสือ่สิง่พิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเข้าถึง
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายระดบับน 

- พฤศจิกายน 2558 ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยการเข้าท าสญัญาการลงทุนในบริษัท  
แซงจร่ีู บิลบอร์ด จ ากดั ประเทศมาเลเซีย 

- ธันวาคม 2558 ควบรวมกิจการบริษัท เดอะวันพลสั จ ากัด เพื่อขยายสื่อโฆษณาในพืน้ที่
สนามบินทัง้ 6 แหง่ของ บมจ. ทา่อากาศยานไทย 

นอกจากนี ้ได้น าเสนอสดัสว่นรายได้ของบริษัทประจ าปี 2558 แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

- รายได้จากสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า จ านวน 53 ล้านบาท 

- รายได้จากสือ่โฆษณาดิจิตอล และสือ่ออนไลน์ จ านวน 1,007 ล้านบาท 

- รายได้จากสือ่โฆษณาภาพนิ่ง จ านวน 589 ล้านบาท 

- รายได้จากสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน และสือ่สนามบิน จ านวน 504 ล้านบาท 

- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ   
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เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 ซึง่ก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ทกุปี  

ในการนี ้บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2558 ของบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“ส านกังาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ของบริษัทและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการแล้วสรุปผลการตรวจสอบได้วา่  

 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ของบริษัท ได้จดัท า
โดยถกูต้องตามมาตรฐานบญัชีและตามกฎหมาย  

 ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสม 

 รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมน าเสนอข้อมลูแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
ตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมลูแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ในสว่นท่ีส าคญั มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2558 2557 2558 2557 

ฐานะทางการเงิน  (หนว่ย: ล้านบาท)     
สนิทรัพย์รวม 3,392.6 2,365.40 3,390.23 2,432.59 
หนีส้นิรวม 412.66 1,609.16 443.23 1,671.54 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,979.95 756.24 2,947.00 761.05 

ผลการด าเนินงาน  (หนว่ย: ล้านบาท)     
รายได้รวม 2,170.08 1,468.91 2,229.49 1,506.91 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 400.21 206.58 384.44 198.54 

     



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1 หน้า 22 จาก 75 
 

 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

คณุจิราภรณ์  อมรภทัรศิลป์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามเก่ียวกับรายการด้อยค่าเงินลงทุน ในงบ
การเงินหน้าที่ 11 โดยขอให้บริษัท ชีแ้จงรายละเอียดของรายการดงักลา่ว  

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่า ในช่วงระยะเวลาก่อนการน าหลกัทรัพย์
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) นัน้ บริษัทได้ควบรวมกิจการกบั
บริษัทอื่น จ านวน 3 บริษัท โดยในการควบรวมกิจการดงักล่าว บริษัทพิจารณาการท ารายการแบบ
มลูค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งเป็นมลูค่าที่สงูกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ท าการซือ้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี
ความจ าเป็นต้องบนัทึกบญัชีเป็นรายการด้อยค่าเงินลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีซึ่ง
บงัคบัใช้กบับริษัทเทา่นัน้ แตใ่นความเป็นจริงบริษัทไมม่ีการจ่ายเงินสดออกไปส าหรับรายการดงักลา่ว
แตอ่ยา่งใด 

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า มูลค่ายตุิธรรม (Fair Value) 
ของรายการดงักลา่วเทา่กบั 292 ล้านบาท โดยบริษัทต้องบนัทึกการด้อยค่าเงินลงทนุจ านวน 28 ล้าน
บาท ตัง้แต่ปี 2556 ไปจนถึงปี 2563 และในปี 2564 รายการบนัทึกการด้อยค่าเงินลงทนุดงักลา่วจะ
เหลอืเพียง 6 ล้านบาท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,382,602 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชมุจ านวน 805 หุ้น คิดเป็น 805 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,279,382,602 เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีทุนส ารอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการท่ีประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบนับริษัทได้จัดสรรก าไร
สทุธิจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทนุส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจ านวนเงินทัง้สิน้ 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2559 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 
ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่ง
ตามจ านวนหุ้ น หุ้ นละเท่าๆ กัน ทัง้นี  ้บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 
400,210,581บาท หรือคิดเป็นอัตราก าไร 0.12 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา
หุ้นละ 0.07 บาท จากจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 245,517,986.91 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของก าไรสุทธิซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่ก าหนดวา่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  ้

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

1. ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 12 สตางค์ 8 สตางค์ 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ย
แล้วของบริษัท 

3,507,399,813 หุ้น 3,495,000,000 หุ้น 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 7 สตางค์ 0.01675 สตางค์ 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 245,517,986.91 บาท 43,500,000 บาท 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 61.3 ร้อยละ 21.1 

โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยงัมีความไมแ่นน่อนและไมอ่าจด าเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา และ ปี 
2559 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาเป็นเงินจ านวน 202,017,986.91 บาท เนื่องจากผล
ประกอบการท่ีปรับตวัสงูขึน้และมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล วนัที่ 4 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายในวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 แล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 35 ,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่
กฎหมายก าหนด และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท จากจ านวนหุ้นรวม
ทัง้สิน้ 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 245,517,986.91 บาทตามรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท
มีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้ว และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทนุ
ส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้ว และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท จาก
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จ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 245,517,986.91 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,382,603 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัที่ 4 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายในวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2559  

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชมุจ านวน 1 หุ้น คิดเป็น 1 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน  3,279,382,603 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีต้นเป็นกรรมการซึ่งจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึง
มอบหมายให้นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ  

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามา
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี ้
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รายชื่อกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้
ที่เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การในปี 

2558 

จ านวนครัง้
ที่เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การชุดย่อย 
ในปี 2558 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
ของบริษัท 

พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสน ี ประธานกรรมการ 

และกรรมการ

อิสระ 

12/12 5/5  2 ปี 5 เดือน 

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ 12/12 5/5 2 ปี 5 เดือน 

นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ 12/12 5/5 2 ปี 5 เดือน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออก
จากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่
เก่ียวข้อง และบุคคลทัง้ 3 ท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ซึ่งมีความ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระ ทัง้นี ้รายนามและประวตัิกรรมการท่ีต้องพ้น
จากต าแหน่ง และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนิยาม
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหน้า
ได้ในระหว่างวนัที่ 1 – 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับคดัเลือก
เป็นกรรมการเพิ่มเติม  

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  ทัง้ 
3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ 
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3. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ  

โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร่ือง
ดงักลา่ว และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการต้อง
ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

1) พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,385,103 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง - - 

2) ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,385,103 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง - - 

3) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,390,103 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชมุจ านวน 7,500 หุ้น คิดเป็น 7,500 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดจ านวน  3,279,390,103  
เสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

เลขานกุารท่ีประชมุเรียนเชิญพลต ารวจเอกสมชาย วานิชเสนี ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ก าหนดว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีต้องพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรอง
อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กลา่วคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจ
ของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกบับริษัท ในอตุสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2559 ซึ่งเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี ้

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วน
ของเดือน) 

ข้อ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนราย
เดือนประจ าปี 2559 

อัตราค่าตอบแทนราย
เดือนประจ าปี 2558 

1. ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตาม
สัดส่วนของเดือน) 

ข้อ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนราย
เดือนประจ าปี 2559 

อัตราค่าตอบแทนราย
เดือนประจ าปี 2558 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ข้อ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม  

ประจ าปี 2559 

เบีย้ประชุม  

ประจ าปี 2558 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

20,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

2. กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท / ครัง้ / คน N/A  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ข้อ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม  

ประจ าปี 2559 

เบีย้ประชุม  

ประจ าปี 2558 

1. ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

20,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

2. กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

15,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 
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● ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

ข้อ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม  

ประจ าปี 2559 

เบีย้ประชุม  

ประจ าปี 2558 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

2. กรรมการกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

15,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งระบุข้างต้นจะไม่เกินกรอบค่าตอบแทนที่
ก าหนดด้านลา่ง ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือนไม่เกิน 

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 

กรรมการบริษัทซึง่ด ารงต าแหนง่ในกรรมการชดุยอ่ย 50,000 บาท 

กรรมการบริษัทซึง่ไม่ด ารงต าแหนง่ในกรรมการชดุยอ่ย 30,000 บาท 

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2558  เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
จดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทโดยก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
เป็นจ านวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี
ให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2559 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 และอนมุตัิ
การก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2558 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง ดงันี  ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 3,249,284,403 99.0819 

ไมเ่ห็นด้วย 30,105,700 0.9180 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิม
ประชมุท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ
ฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,279,390,103 เสยีง  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
ฯ และข้อบังคบัข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
จ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านกังาน อีวาย เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4  ปี ตัง้แตปี่ 2555) และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 
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และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี  2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,106,000 บาท ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) 

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบญัชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์
การท างานของผู้สอบบญัชี จากการพิจารณาเห็นวา่ส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความ
เป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ส านกังาน อีวาย แต่งตัง้  
ผู้สอบบญัชีรายอื่นของส านกังาน อีวาย ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีใ ห้แก่บริษัท  
เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มี
รายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนไมเ่กิน  
3,106,000 บาท 

จ านวนไมเ่กิน  
2,066,000 บาท 

ค่าบริการอื่น ๆ ไมม่ี ไมม่ี 

โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,040,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.3 
เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษัท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จาก
ส านกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,106,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,390,103 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิม
ประชมุท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ
ฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,279,390,103 เสยีง  

เนือ่งจากการพิจารณาวาระที่ 8 – 13 ซ่ึงจะเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไปนี ้เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษัทซ่ึงจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท 
ดงันัน้ ในการพิจารณาในวาระที่ 8 – 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนมุติัจะ
ถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอนัยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และจะไม่มีการ
พิจารณาในวาระอืน่ๆ ต่อไป 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,760,018.70 บาท จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้
เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นเพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB  – 

WA”) เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน 
อยา่งไรก็ดี เนื่องจากมาตรา 136 แหง่พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนด
ว่าบริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้
ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้อง
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เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพื่อให้เป็นตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวนทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 
เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
2,760,018.70 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 353,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
350,739,981.30 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
27,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,760,018.70 
บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 27,600,187 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

 มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,760,018.70 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 27,600,187 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,413,103 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1 หน้า 35 จาก 75 
 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 28,000 หุ้น คิดเป็น 28,000 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,279,418,103 
เสยีง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยการ
ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น 
ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   350,739,981.30  บาท (สามร้อยห้าสบิล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยแปดสบิ
เอ็ดบาท สามสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 3,507,399,813   หุ้น (สามพนัห้าร้อยเจ็ดล้านสาม
แสนเก้าหมื่นเก้าพนัแปดร้อยสบิ
สามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั      3,507,399,813   หุ้น (สามพนัห้าร้อยเจ็ดล้านสาม
แสนเก้าหมื่นเก้าพนัแปดร้อยสบิ
สามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดที่กล่าว
ข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

 มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และอนมุตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,413,603 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

 2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชมุจ านวน 500 หุ้น คิดเป็น 500 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,279,418,603 เสยีง 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่  2 (PLANB – WA) จ านวน 
30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตาม
โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน 
(ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่
ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 
หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการเสนอขาย
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หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า 
เนื่องจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีความเห็นวา่ การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของ
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน และส่งผลให้บุคคลดงักล่าวมีความตัง้ใจในการท างาน เพื่อ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นต่อไป อีกทัง้ จะเป็นการรักษาบคุลากรที่มีคณุภาพของ
บริษัทให้ยงัคงทุม่เทและท างาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ดี 
ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียด
ที่แสดงในสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แกก่รรมการ ผู้ บริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัทภายใต้โครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแตเ่มื่อเทียบกบัขวญัและก าลงัใจที่จะให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน
ของบริษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานแล้ว ก็นบัว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นต่อการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 ดงันัน้ 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 
30,000,000 หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิด
มลูคา่โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/
หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและ
ก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA และ
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่  (1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม
รายละเอียดและเง่ือนไขใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB – WA เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ หรือในสว่นที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และ
วิธีการในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นต้น (2) 
เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – WA และหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (3) ลงนามในแบบค าขออนญุาต 
ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการ
ติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อ
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ก.  การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานท่ีออกในครัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคดัค้าน ทัง้นี  ้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

ข.  การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังาน ในรายที่ได้รับการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละห้าของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-
WA ที่ออกในครัง้นีจ้ะต้องได้รับมติอนมุตัิเป็นรายบคุคลโดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสยีงคดัค้านในมติดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้
โครงการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครัง้นี ้มีบคุคลซึ่งได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA จ านวน 2 ท่านได้แก่ 1. 
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการ โดยในการลงมติส าหรับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่บคุคลทัง้สอง
นีจ้ะต้องพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล 

ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
เป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษวาระนี ้จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร่ืองดงักลา่ว และ
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) 
จ านวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทตาม
โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมแ่ก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 
โดยไมค่ิดมลูคา่ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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 มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 
30,000,000 หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิด
มลูค่า โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีอตัราการใช้สิทธิที่หนึ่งหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ
หนึ่งหุ้น และมีราคาการใช้สิทธิในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท รวมทัง้สิน้ 207,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

10.1 อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 
โดยไมค่ิดมลูคา่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,205,550,584 99.9995 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0004 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ  การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังานที่ออกในครัง้นี ้ต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ทัง้นี  ้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

10.2 อนุมตัิการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ใน
ฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้รับการจดัสรรเกินกว่า
ร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WAที่ออกในครัง้นี ้ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,562,079,995 95.8939 

ไมเ่ห็นด้วย 66,885,600 4.1060 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ  การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักงาน ในรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครัง้นีจ้ะต้องได้รับมติอนุมัติเป็น
รายบคุคลโดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่ร้อยละห้าของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
คดัค้านในมติดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – 
WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมลูค่าในครัง้นี ้มีบคุคล
ซึง่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB-WA จ านวน 2 ท่านได้แก่ 1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ 
ลอืชยัขจรพนัธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ โดยใน
การลงมติส าหรับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลทัง้สองนีจ้ะต้อง
พิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล 

10.3 อนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ ใน
ฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ซึง่ได้รับการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละห้า
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WAที่ออกในครัง้นี ้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,816,455,579 97.6802 

ไมเ่ห็นด้วย 66,885,600 2.3197 

งดออกเสยีง - - 
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หมายเหต ุ  การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักงาน ในรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครัง้นีจ้ะต้องได้รับมติอนุมัติเป็น
รายบคุคลโดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่ร้อยละห้าของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
คดัค้านในมติดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – 
WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมลูค่าในครัง้นี ้มีบคุคล
ซึง่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB-WA จ านวน 2 ท่านได้แก่ 1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ 
ลอืชยัขจรพนัธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ โดยใน
การลงมติส าหรับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลทัง้สองนีจ้ะต้อง
พิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล 

ในการนี ้ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA จะเท่ากับ 6.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาด ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างความมุง่มัน่ให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังาน ในการท างานให้แก่บริษัทและเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลงัสบิห้าวนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-
WA และหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว คือระหว่างวนัที่ 28 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพนัธ์ 
2559 ซึ่งจะเท่ากบั 6.13 บาท (ข้อมลูจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย)  

นอกจากนี ้อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ หรือ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
วิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้น
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สามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่
จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุประการ  

หมายเหต ุ  ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิม
ประชมุท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ
ฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,279,418,603 เสยีง 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 5,760,018.70 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน 356,500,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับ
โครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2557 ซึง่ถกูตดัทิง้โดยการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่กลา่วในวาระที่ 
8 ข้างต้น และบริษัทจะต้องออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
PLANB  – WA จ านวน 30,000,000 หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ
บริษัทตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ พนักงาน 
(ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีก
จ านวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน 
356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 57,600,187 หุ้ น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท เพือ่ทดแทนหุ้นสามญัที่มีไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทนุปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 7 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีก
จ านวน  5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน  
356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 57,600,187 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้เพื่อโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA ดงักลา่ว 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
5,760,018.70 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน 356,500,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 57,600,187 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

 มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 5,760,018.70 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน 356,500,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 57,600,187 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,413,603 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิม
ประชมุท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ
ฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,279,418,603 เสยีง 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ดงัมีรายละเอียดตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ
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ต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 356,500,000 บาท (สามร้อยห้าสบิหกล้านห้าแสนบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,565,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,565,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ          -          หุ้น   (-)” 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดที่กลา่ว
ข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

 มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และอนมุตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,279,413,603 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง - - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิม
ประชมุท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ
ฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,279,418,603 เสยีง  

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทซึง่ได้
พิจารณาในวาระที่ 12 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ จ านวน 57,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้

1.1 จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 27,600,187 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท  
เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

อนึง่ เนื่องจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นนีเ้ป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เพื่อทดแทน
กรณีที่หุ้ นสามญัเดิมถูกตัดทิง้โดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจ าหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ดงันัน้ ในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนในส่วนนีจ้ะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  
1/2557  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ทกุประการ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสรุป
สาระส าคญัของโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทภายใต้ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA 
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่
กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้ 
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คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 57,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 57,600,187 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้

13.1  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 27,600,187 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

 ทัง้นี ้เนื่องจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นนีเ้ป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เพื่อทดแทน
กรณีที่หุ้ นสามญัเดิมถูกตัดทิง้โดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจ าหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ดงันัน้ ในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่ มทุน ในส่วนนี จ้ ะอยู่ ภาย ใ ต้ ข้ อก าหนดและ เ ง่ื อนไขตามที่ ที่ ป ระชุมวิ สามัญ  
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ทกุประการ  

13.2  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทภายใต้ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,272,116,403 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0001 

งดออกเสยีง 7,297,700 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 500 หุ้น คิดเป็น 500 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดจ านวน 3,279,419,103 
เสยีง 

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ และมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในการน าเสนอวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือ
เชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯมาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมแล้ว ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ หรือหากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทา่นใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามก็เชิญได้เลยครับ 

คณุจิราภรณ์  อมรภทัรศิลป์ ผู้ ถือหุ้น ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุม
ว่า บริษัทยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จึงสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางอย่างไร
เก่ียวกบัเร่ืองนี ้

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทมีแนวทางในเร่ืองดงักลา่วแล้ว โดยจะน าเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาก าหนดแนวทางในเร่ืองนีใ้นการประชมุครัง้ถดัไป 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้
ถือหุ้ นมีข้อสงสัย รวมทัง้เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ดร. พินิจสรณ์  
ลอืชยัขจรพนัธ์ ชีแ้จงแผนการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชมุรับทราบ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาอตุสาหกรรมโฆษณามีอตัราการ
ขยายตวัเพียงเล็กน้อย แต่บริษัทสามารถขยายธุรกิจและรักษาการเติบโตของ  ผลประกอบการไว้ใน
ระดบัที่สงู ด้วยความร่วมมือของทีมงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งมุ่งเน้นในการพฒันาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ 
สง่ผลให้ธุรกิจในปี 2558 ของ บริษัทยงัคงขยายตวัได้ดีในทกุประเภทสือ่หลกัที่ให้บริการ 

ในปี 2558 บริษัทได้ขยายความครอบคลมุของสือ่ภาพน่ิงขนาดใหญ่ และเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอล
โดยการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษัท ฮลัโล บางกอก แอล อี ดี จ ากดั และได้ขยายสื่อโฆษณา
ใหม่ในสนามบิน ด้วยการเข้าซือ้กิจการของบริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จ ากัด และบริษัท เดอะวนั พลสั 
จ ากัด เพื่อเร่ิมให้บริการสื่อภายในสนามบิน รวมทัง้การเพิ่มศกัยภาพ  ของบริษัทในการจัดหาและ
พฒันาสือ่ใหมท่ัว่ประเทศ ด้วยการเข้าซือ้กิจการ ของบริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
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บริษัทมุง่มัน่ในการสร้างความหลากหลายของสือ่โฆษณา รวมถึง มองหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ  ด้วย
การพฒันาสือ่ออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถ ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้บริษัทคงยงั
ขยายธุรกิจสือ่โฆษณาสูท่ าเลยทุธศาสตร์ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ รวมถึงการวางรากฐานของธุรกิจให้
มีความเข้มแข็งเพื่อขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้ น าของสื่อโฆษณาใน
ภมูิภาคอาเซียนในปี 2563 ตามที่บริษัทได้เร่ิมลงทนุในประเทศมาเลเซียในปีที่ผ่านมา ซึ่งนบัเป็นก้าว
แรกของบริษัทในการขยายธุรกิจไปสูต่ลาดตา่งประเทศ 

เมื่อไมม่ีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุพร้อม
ทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุและปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ปิดประชมุเวลา 15.45 น. 

 


