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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)   
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 

ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขท่ี 
474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการที่
ประชุม”) ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ได้ก าหนดไว้ว่า
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าประปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 
14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี  ปาร์ค เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

วาระท่ี 3            พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี  

                        2557 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ 

                         ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการ 

                         จ่ายเงินปันผลประจ าปี   

วาระท่ี 5            พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

วาระท่ี 6           พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1 หน้า 20 จาก 90 
 

วาระท่ี 7            พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 

วาระท่ี 8           พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้จ านวน 353,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วจ านวน
349,500,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน 3,495,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท มีจ านวน
หุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 1,545,784,530 หุ้น โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง เป็นจ านวน 55 ราย 
นบัรวมจ านวนหุ้น 1,180,658,761 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 262 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 885,520,508 
หุ้น รวมทัง้สิน้ 317 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 2,066,179,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1181 ของ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งมีจ านวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ เป็นอนัครบองค์ประชมุตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 
33 ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า  25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ และผู้ เข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

2. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการฝ่าย  

    ปฎิบตัิการ และ ผู้อ านวยการฝ่ายสนนัสนนุ 

4. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา กรรมการ 

7. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์  กรรมการ 

8. นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 

9. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 
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ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพาขวญั วงศ์พลทวี          ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

2. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า 

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือ เลขานุการท่ีประชุมจึงเรียนเชิญพลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 
ประธานกรรมการ ให้ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและเปิดประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดใน
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท โดยแจ้งรายละเอียดเบือ้งต้นวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้
แรกนบัตัง้แต่บริษัทได้มีการการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีผ่านมา ซึง่มี
ผู้สนใจเข้าซือ้หลกัทรัพย์ของทางบริษัทเป็นจ านวนมาก จึงขอโอกาสการกล่าวค าขอบคณุไปยงัผู้ ถือหุ้นท่ีมีความ
สนใจหุ้นของบริษัทและถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะได้ท าการรู้จักกับผู้ ถือหุ้น ตอบข้อ
ซกัถาม ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือจะได้น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาบริษัทต่อไป และมอบหมายให้เลขานุการท่ี
ประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุมและท าการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงตามระเบียบ  พร้อมทัง้
ท าการเสนอวาระการประชมุตอ่ไป 

เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ท่ีประชุมทราบ
เพ่ือให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 
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ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือ
หุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ี ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี  ้ ขอให้
เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชุม
ครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงให้ขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบั ด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้
มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท า
การลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4.      ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 (1) ก าหนดวา่ “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้ นเป็นเสียงหนึ่ง  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด”  

 ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไมเ่ห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยใน
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กรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดงักล่าวเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง  

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุม 
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั 

7. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตวัแทนจากบริษัท 
วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั คือ คณุประทุมพร สมบูรณ์พูลผล เป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียง 
และมอีาสาสมคัรผู้ ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียง 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม โดยให้ผู้ ถือหุ้น
แจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่  จะต้องน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ
เพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ประธานท่ีประชมุได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557   

  ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

  เลขานกุารท่ีประชมุรายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 นี ้บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2557 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ท่ีได้ส่งให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี  11 ธันวาคม 2557 โดยมติในวาระนี ้
จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดซกัถามในวาระนี ้ 
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  ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มตทิี่ประชุม 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2557 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 1 ดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,078,226,369 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 7,000 - 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน

12,054,100 หุ้น คิดเป็น 12,054,100 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้

ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดจ านวน 2,078,233,369 

เสียง 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเห็นควรให้รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) ท่ีได้ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ขอให้นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหาร ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯใน
ปี 2557 โดยแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในปี 2557 เป็นปีท่ีค่อนข้างท้ายทายและยากในอตุสาหกรรมสื่อโฆษณา เน่ืองจากมี
ผลกระทบมาจากเร่ืองของการชุมนุมทางการเมืองอีกทัง้ผู้ประกอบการมีความกังวลในการออกสินค้าใหม่ๆ แต่ทัง้นี ้
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ทางบริษัทฯยงัคงรักษาศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจไว้ได้ โดยดจูากผลประกอบการในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม
ประมาณ 1,468 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ขึน้จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.2 โดยมีก าไรสทุธิเพ่ิมขีน้ ประมาณร้อยละ  24 
เน่ืองจากบริษัทฯได้เพ่ิมสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ และเม่ือเปรียบเทียบในภาพรวมของสื่อโฆษณาจะเห็นได้ว่า ผล
ประกอบการที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาทัง้หมดโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 10 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาพรวมของสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) จะเห็นได้ว่าเฉพาะผลประกอบการบริษัทฯในไตรมาสท่ี 1 
บริษัทฯ มีผลประกอบการต ่ากว่าผลประกอบการรวมของอุตสาหกรรม เน่ืองจากสื่อโฆษณาบนรถประจ าทางได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการชมุนมุทางการเมือง เน่ืองจากมีการปิดถนนในแยกหลกัๆ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายได้ใน
ไตรมาสอื่นๆ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้โดยเฉพาะไตรมาสท่ี 4 ซึ่งบริษัทฯมีผลประกอบการ
ประมาณ 88 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯมีความหลากหลายในสื่อโฆษณาซึง่สื่อแตล่ะสื่อมีผลประกอบการโตขึน้อย่างมาก 
โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล LED ซึง่มีผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 50 เมื่อมองในภาพรวมจะ
เห็นได้วา่บริษัทฯ ยงัคงสามารถพฒันาสื่อโฆษณาและมีศกัยภาพในการประกอบการท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว  

คณุจีราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ ผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น) 
ได้สอบถามเก่ียวกับนโยบายการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เน่ืองจากบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่นาน โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต
คอรัปชัน่อย่างไร 

 ประธานฯ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นแล้ว 
โดยมีรายละเอยีดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ หน้า 14 แล้ว ส าหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่นกับตลาดหลกัทรัพย์ฯนัน้ เน่ืองจากบริษัทยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการดงักล่าว จึงยัง
ไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว ทัง้นี ้หากทางบริษัทฯ ได้รับหนงัสือเชิญจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงักล่าวแล้ว บริษัท
ฯจะรีบด าเนินการเข้าร่วมตอ่ไป  

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายต่อต้าน
ทจุริตคอรัปชัน่วา่เป็นเร่ืองท่ีทางบริษัทฯให้ความส าคญัอยู่แล้ว ในปัจจุบนับริษัทฯ มีสมัปทานและสญัญาเช่าจาก 
2 สว่น คือภาครัฐและเอกชน ซึง่บริษัทฯเน้นรูปแบบและการแข่งขนัจากการใช้นวตักรรมเป็นหลกั โดยไม่ได้มุ่งเน้น
ในเร่ืองของค่าตอบแทน เพราะนวตักรรรมสร้างข้อได้เปรียบให้แก่บริษัทฯ และเป็นสิ่งท่ีเขาและนักลงทุนทุกคน
อยากเห็นมากกวา่ใช้ตวัเงินเป็นคา่ตอบแทนในการได้มาซึ่งสญัญาแตล่ะฉบบั 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด
ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557  

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557   

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้  

  เลขานุการท่ีประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรน าเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
2557 หน้า 76 ถึง หน้า 79 ภายใต้หวัข้อท่ี 5 รายงานทางการเงิน ตามท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมนัน้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท 
และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปผลการตรวจสอบได้วา่  

 รายงานทางการเงินปี 2557 ของบริษัทฯ ได้จดัท าโดยถูกต้องตามมาตรฐานบญัชีและตาม
กฎหมาย  

 ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เหมาะสม 

 รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2557 มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ขอให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ น าเสนอข้อมลูแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้ จดัการ  ได้น าเสนอข้อมลูแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในสว่นท่ีส าคญั โดยแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในสว่นของงบการเงินปี 2557 ของบริษัทนัน้ อย่าง
ท่ีได้เรียนมาแล้วว่าเป็นปีท่ีค่อนข้างท้ายทายและยากในอุตสาหกรรมโฆษณา เน่ืองจากมีผลกระทบมาจากเร่ือง
ของการชุมนุมทางการเมือง แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงด าเนินนโยบายแผนธุรกิจอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ เน่ืองจากเห็นว่า
ปัญหาดงักลา่วเป็นปัญหาระยะสัน้ และเช่ือวา่การเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตจะขึน้อยู่กบัการสรร
หาพืน้ท่ีสื่อโฆษณา เพ่ือปิดช่องวา่ของการตลาดได้ โดยบริษัทฯมีสื่อใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯมี
สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากจ านวน 2,271.49 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ านวน 2,365.40 ล้านบาทในปี 2557 และใน
ส่วนของหนีส้ินรวมจะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีหนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้จากการกู้ ยืมเพ่ือลงทุนในสื่อโฆษณาใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้
ส่งผลให้บริษัทฯมีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้จากจ านวน 1,417.47 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ านวน 1609.16 ล้านบาท
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ในช่วงปลายปี 2557 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจโฆษณาโดยรวมจะมีการเติบโตแบบถดถอย แต่บริษัทฯ ยงั
สามารถรักษาผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ท่ีร้อยละ 6 โดยภาพรวมของผลประกอบการในปี 2557 เป็นปีท่ีดี
ท่ีสดุตัง้แตบ่ริษัทประกอบกิจการมาโดยมีผลก าไรอยู่ท่ีจ านวน 206.58 ล้านบาท เม่ือพิจารณาทรัพย์สินท่ีเพ่ิมขึน้จะ
เห็นได้วา่ บริษัทฯมีทรัพย์สินใหม่ๆ  ที่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเจริญเติบโตของบริษัทฯ นัน้ขึน้อยู่กบัสินทรัพย์ท่ีเป็นสื่อ
โฆษณาและความสามารถในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาได้ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือพืน้ท่ีของสื่อโฆษณาท่ีได้มา
จะต้องตอบโจทย์นโยบายในระยะยาวของบริษัทฯได้ กล่าวคือจะต้องมีนวัตกรรมท่ีสามารถปิดช่องว่างของ
การตลาดได้และสร้างจุดแข็งของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี อีกทัง้สื่อโฆษณาใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมขึ น้จะต้องสร้างความ
หลากหลายให้แก่ตลาดเพ่ือท่ีจะท าให้บริษัทเป็น One stop service ให้แก่ผู้ซือ้สื่อโฆษณา ซึง่เมื่อพิจารณาจาก
หนีส้ินจะเป็นได้วา่หนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้มานัน้เกิดจากดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีบริษัทได้น ามาลงทนุในสื่อโฆษณา ทัง้นี ้บริษัทฯได้
น าเงินส่วนหนึ่งท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครัง้แรกมาช าระสดัส่วนท่ีเป็นหนีส้ินในส่วนท่ีก่อให้เกิด
ดอกเบีย้ได้เกือบจะทัง้หมดแล้ว  ซึง่จะมีผลในทางบวกของเงินหมนุเวียนบริษัทฯปีละประมาณ 68 ล้านบาท ใน
สดัสว่นของเงินสดและมีผลกระทบท่ีดีขึน้ตอ่ก าไรที่ปีละประมาณ 55 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

คณุสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามเก่ียวกบัส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 
จ านวน 756 ล้าน และในปี 2556 เป็นจ านวน 854 ล้าน โดยขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงในสว่นตา่งของจ านวนดงักลา่ว  

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ  ได้ชีแ้จงวา่สว่นตา่งนีม้าจากการท่ีบริษัทรักษา
นโยบายในเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
ก าไรของบริษัทต่อปี ซึง่ระหว่างปี 2556 ถึง 2557 จะมีก าไรสะสมท่ีค้างอยู่และได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
ออกไปช่วงปลายปี 2557 

  หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด
ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ข้างต้น 

มตทิี่ประชุม 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน
วาระท่ี 3 ดงันี ้
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มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,079,886,510 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 10,000 - 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
1,663,141 หุ้น คิดเป็น 1,663,141 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 2,079,896,510 เสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าห รับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

เลขานุการท่ีประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 35,350,000 บาท 
รวมถงึรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึง่ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ไปแล้วและเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี   

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 
และ 116 รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย นอกจากนี ้ในการพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลแตล่ะคราวจะขึน้อยู่กบัการด ารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือช าระคืน
เงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
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นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.03465 บาทต่อหุ้น จ านวน 
2,597,391,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานในรอบบญัชี
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
9/2557 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้ นอีกครัง้เมื่อวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราไม่เกิน 0.01675 บาทต่อหุ้ น จ านวน 2,597,391,000 หุ้ น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
43,500,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานในรอบบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2558 

คณะกรรมการบริษัทจงึมีความเห็นให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณา อนุมตัิการจัดสรร
ก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 
206,582,700 บาท จึงจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,376,090 บาท เพ่ือให้ครบทุนส ารองตาม
กฎหมายซึง่เท่ากบั 35,350,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึง่ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทไปและเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว   

  หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดซักถาม 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

  มตทิี่ประชุม 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 4 ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,079,896,910 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 7,000 - 
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หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 7,400 

หุ้ น คิดเป็น 7,400 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 2,079,903,910 เสียง 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

เลขานกุารท่ีประชมุรายงานตอ่ท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใก ล้
ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 คน ดงันี ้

1) นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา   

2) นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์พร  

3) นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์  

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่า
บุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการ
เสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้มีการจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ในวาระนีเ้ป็นรายบคุคล 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หลงัจาก
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลู และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
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 มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคลโดยผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติใน
วาระท่ี 5 ดงันี ้

1) นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,074,421,110 99.7367 

ไมเ่ห็นด้วย 5,475,800 0.2633 

งดออกเสียง 7,000 - 

2) นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์พร 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,074,421,110 99.7367 

ไมเ่ห็นด้วย 5,475,800 0.2633 

งดออกเสียง 7,000 - 

3) นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,079,896,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 7,000 - 
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 หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี ้

มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 

2,079,903,910 เสียง 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

  ประธานฯมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

เลขานุการท่ีประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการ
อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
22  คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตา่งๆ กลา่วคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดยค านงึถงึความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ดังมี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

คา่ตอบแทนรายเดือน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

       ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 

       กรรมการบริษัท  20,000 บาท/เดือน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 

       กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน 

โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หลงัจาก
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลู และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
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มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 โดยผู้
ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 6 ดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

เห็นด้วย 2,079,896,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 7,000 - 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี ้

มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 

2,079,903,910  เสียง 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 

 เลขานกุารท่ีประชมุรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนฯ
ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2558 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็น
ส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยเสนอให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

 1) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 และ/หรือ 

 2) นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ 

 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 เป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 2,100,000 บาท ซึง่อตัราดงักลา่วเพ่ิมขึน้ จากระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 1,991,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ไม่
เกินร้อยละ 4 เน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว โดยไม่มี
ผู้ ใดซกัถาม 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดซักถาม 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

 มตทิี่ประชุม 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2558 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 7 ดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,080,298,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 7,000 - 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

402,000 หุ้น คิดเป็น 402,000 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี

เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 2,080,305,910 เสียง 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุ และมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในการน าเสนอวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

เลขานุการท่ีประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดใน
หนงัสือเชิญประชมุ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯมาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้
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ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ หรือหากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมี
ข้อซกัถามก็เชิญได้เลยครับ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้

   นายเกรียงไกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีบริเวณช่อง
ระบายความร้อนอากาศหลงัรถบัส ท่ีท าให้คนเห็นโฆษณาชัดเจนย่ิงขึน้ โดยหากเมื่อมีการเปลี่ยนรถคันใหม่
เสนอแนะให้เลือกท้ายรถ (ช่องใหญ่โฆษณาเห็นไม่ชดัเจน หากได้รถใหม่เลือกรถท่ีติดสติกเกอร์ง่ายๆ อาจท าให้
พืน้ท่ีโฆษณาเป็นท่ีสนใจมากกว่าคูแ่ข่ง  

   นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหาร ได้กลา่วขอบคณุในข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
และชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าโฆษณาบนรถบสัมีทัง้หมด 3 ด้าน คือ ซ้าย ขวา และหลงั ซึ่งด้านหลงัเป็นด้านท่ีคนเห็นได้ชัด
เหมือนด้านซ้ายและขวาของตวัรถ ทัง้นี ้หน้าท่ีหลกัของรถบสัคือไว้รับส่งผู้ โดยสาร ในส่วนของ Value Added ในการ
ใช้พืน้ท่ีโฆษณาก็เป็นประโยชน์ท่ีเราท าได้ โดยทางบริษัทได้ให้ความส าคญัในด้านนีเ้ช่นเดียวกนั อย่างไรก็ดี รถแต่
ละย่ีห้อมีความแตกต่างกนักันออกไปซึ่งท าให้การออกแบบพืน้ท่ีโฆษณาก็แตกต่างกันออกไป เช่น รถย่ีห้อ ISUZU 
บริเวณพืน้ท่ีช่องระบายอากาศก็จะมีพืน้ท่ีน้อยกว่า ย่ีห้อ BENZ และ HINO เป็นเร่ืองท่ีทางบริษัทพยายามแก้ไขมา
โดยตลอด หากบริษัทได้มีโอกาสร่วมมือกบัผู้ประกอบการท่ีจดัหารถรุ่นใหม่ๆ  เข้ามาก็จะเสนอแนะต่อไป โดยปัจจุบนั
บริษัทมุ่งเน้นการออกแบบ จัดวางรูปแบบในการใช้พืน้ท่ีโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนายปรินทร์ โลจนะ
โกสินทร์  ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัหารถใหม่เข้ามา ซึง่ทางบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือรถเป็นของตวัเอง ในการ
เปลี่ยนรถรุ่นใหม่ๆ  เป็นหน้าท่ีของทาง ขสมก และผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น  

   นายศภุกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะและข้อซกัถามว่าทิศทางนโยบายของ
บริษัทท่ีมีการขยายธุรกิจออกไปตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงอยากให้ทาง
บริษัทเน้นการขยายธุรกิจไปตามหัวเมืองใหญ่ท่ีติดกับชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และได้
สอบถามเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของคณะกรรมการในการท าสื่อพวกอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Internet Wireless) เน่ืองจากมอง
วา่เป็นสื่อท่ีสามารถทดแทนสื่อโฆษณานอกบ้านในอนาคตได้ 

   ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ ได้กลา่วขอบคณุส าหรับค าถามของผู้ ถือหุ้น และ
ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิสยัทัศน์ของบริษัททัง้ในปัจจุบนัและอนาคตว่า บริษัทไม่ได้มองว่าบริษัทเป็นบริษัทท าป้าย
โฆษณาหรือผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านแต่มองว่า เป็นบริษัทซึ่งดูแลและสรรหาช่องทางให้นักการตลาด เพ่ือเป็น
ช่องทางโฆษณาสินค้า และเพ่ือให้เจ้าของสินค้าได้สื่อสารผ่านการโฆษณาไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีบริษัทยงัอยู่ในกลุม่ท าสื่อโฆษณานอกบ้าน เน่ืองจากมองเห็นโอกาสในการเติบโต
ของสื่อโฆษณานอกบ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนมากขึน้ เวลาอยู่ในบ้านผู้ คนจะบริโภคสื่อผ่านโทรทัศน์และ /หรือ 
ออนไลน์ โดยสื่อเหล่านีเ้ป็นตวัเลือกให้นกัการตลาดค่อนข้างเยอะ โฆษณาท่ีลงทุนไปโอกาสในการมองเห็นน้อยลง 
ส าหรับสื่อโฆษณานอกบ้านเป็นสื่อท่ีตอกย า้ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึน้  และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ 
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จึงเป็นแนวทางท่ีบริษัทใช้ในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด ทิศทางของบริษัทช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัท
มุง่เน้นอยู่ท่ี กรุงเทพฯ ซึง่เป็นเมืองหลกัของประเทศไทย แต่หวัเมืองหลกัท่ีรองจากกรุงเทพฯ ก็ให้ความส าคญัเช่นกนั 
เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ พัทยา สุราษฎร์ธานี สมยุ อดุรธานี เป็นต้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือ
เป็นช่องทางการเติบโตในตา่งประเทศท่ีบริษัทจะขยายธุรกิจออกไป เน่ืองจากจะท าให้มีกลุ่มคนชัน้กลางเพ่ิม มากขึน้
ซึง่เป็นกลุ่มท่ีท าให้เศรษฐกิจขยายตวัมากขึน้ตามล าดบั ในปัจจุบนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนจาก EMTEK ซึ่ง
เป็นบริษัทสื่อโฆษณาทีวีของประเทศอินโดนีเซีย คือนายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา และ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอช
เชอร์ โดยทัง้ 2 ท่านมองว่าสื่อนอกบ้านมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยบริษัทมองหาช่องทางอื่นตลอดไม่ได้
จ ากัดแค่สื่อนอกบ้านเท่านัน้ หนึ่งในโครงการท่ีด าเนินการในปี 2558 คือ Bus Wifi ท่ีเป็นการให้บริการฟรี 
อินเตอร์เน็ทบนรถโดยสาร 1,500 คนั ซึง่โครงการดงักล่าวท าให้บริษัทสามารถสื่อสารกบัผู้บริโภคได้ 2 Ways 
Communication และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคท่ีใช้ออนไลน์สอดคล้องกับการใช้บริการบนรถโดยสารท่ีใช้เวลา
ค่อนข้างนาน โดยการดูโฆษณาแลกกับใช้บริการอินเตอร์เน็ทฟรี จากการขยายไปยงัหัวเมืองหลกัต่างๆ ท่ีไม่ได้
จ ากดัแคก่รุงเทพฯ นัน้บริษัทได้เป็นพนัธมิตรร่วมกบับริษัท ฮลัโหล บางกอก ซึง่ตอบโจทย์สื่อโฆษณาทุกกลุ่มของ
บริษัททัว่ประเทศ  

   นายศานติ วิชิตพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีข้อซกัถามดงันี ้ข้อแรกเก่ียวกับแผนการเจริญเติบโตของ
บริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าและขนาดมลูค่ากิจการตลาด (Market Capitalization) ข้อท่ีสองเก่ียวกบัการร่วมมือเป็น
พันธมิตรจะส่งผลกับขนาดมูลค่ากิจการตลาด รายได้ รายจ่าย ส่วนแบ่ง อย่างไร และข้อท่ีสามเก่ียวกับการ
เปรียบเทียบสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น  

   นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหารได้ชีแ้จงดงันี ้

 แผนการเติบโตในอนาคตโดยขอเสริมจากท่ีดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ
กลา่วข้างต้นว่าบริษัทมองบริษัทว่าเป็นผู้ ดแูล และสรรหาช่องทางพืน้ท่ีโฆษณาให้กบันกัการ
ตลาด ซึ่งไม่ได้มองว่าบริษัทเป็นเจ้าของป้ายเท่านัน้ และไม่ได้จ ากัดว่าเป็นสื่อโฆษณานอก
บ้าน แต่บริษัทจะหาช่องทางใหม่ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการขยายไปหวัเมืองใหญ่ การขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศ ช่องทางในการสื่อสารเช่น สื่อออนไลน์ ท่ีทางบริษัท มีแผนในการด าเนินการ
โครงการ Free Wifi บนรถบสัหรือระบบขนสง่มวลชนท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ  

 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการร่วมมือกับบริษัท ฮัลโหล บางกอก ว่า บริษัทมีสื่อท่ีให้บริการท่ี
หลากหลายแต่สิ่งท่ีบริษัทขาดคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดังนัน้หากร่วมมือกับทาง ฮัลโหล 
บางกอก แล้วจะสามารถตอบโจทย์ และให้บริการแบบ One stop service ได้มากขึน้ 

 ในส่วนของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของไทยและญ่ีปุ่ นนัน้ บริษัทมองว่าไม่น่าจะ
สามารถเปรียบเทียบกันได้ เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นมีสื่อโฆษณานอกบ้านประเภทจอดิจิตอล
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เป็นจ านวนไม่มากนัก เน่ืองมาจากการควบคุมกฎ ระเบียบจากทางภาครัฐและทางญ่ีปุ่ นเอง
มกัจะเข้ามาดงูานในประเทศไทยท่ีมีนวตักรรมมากกว่า  

นายศานติ วิชิตพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากกระแสดิจิตอลทีวีก าลงัมา
แรงประกอบกับมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตัวแทนจาก EMTEK บริษัทสื่อโฆษณาทีวีของประเทศอินโดนีเซีย ในอนาคตหาก
บริษัทมีเงินทุนและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยน า Content จากประเทศอินโดนีเซียเข้ามายงัประเทศไทยอาจจะ
เป็นการโปรโมทสินค้าข้ามประเทศและเพ่ือให้ตา่งประเทศเข้ามาลงทนุมากขึน้ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่าในขณะนีก้ารท่ีจะเห็นบริษัทเป็น 
Content Provider อาจจะยงัไม่ใช่ เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีบริษัทไม่ถนดั อีกทัง้ เป็นฝ่ายอินโดนีเซียมากกว่าท่ีน า Content 
ของไทยเข้าไปฉายเช่น หนงัเร่ืองพ่ีมาก พระโขนง เป็นต้น ทางบริษัทเห็นว่าควรขยายธุรกิจในช่องทางการขายรูปแบบ
อื่นท่ีบริษัทมีความถนดัมากกว่า  

คณุสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซกัถาม 2 ข้อ คือ ขอให้ชีแ้จงเพ่ิมเติมในเร่ือง
คา่นิยมขององค์กรในค าวา่ “DNA” และ โครงการ Bus Wifi วา่เป็นสมัปทานหรือไมอ่ย่างไร  

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  ประธานกรรมการบริหารได้ชีแ้จงเก่ียวกบัโครงการ Bus Wifi ว่าทาง
บริษัทเป็นผู้ลงทนุในเร่ืองระบบทุกอย่าง ซึง่เป็นสมัปทานท่ีลงทนุกบัภาครัฐ (ขสมก.) และรถร่วมเอกชน ส่วน Data 
จะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการสญัญาณและบริษัท ซึง่ในขณะนีอ้ยู่ในช่วงทดสอบระบบ และในส่วนของ
ค านิยามขยายความเพ่ิมเติมค าวา่ “DNA” ซึง่หมายถงึ Plan B หรือบริษัท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่ม ี
ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั รวมทัง้เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาต่อท่ีประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลา
เข้าร่วมประชุมพร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมและปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558  

ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
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ลงช่ือ ____________________________ 
           (นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ) 

  เลขานกุารคณะกรรมการ 
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