
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1 หน้า 17 จาก 74 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประชมุเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมการประชุม 

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อ 
ที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 ได้ก าหนดไว้วา่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 
15.00 น. ห้องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทที่ออกให้แก่  กรรมการ ผู้ บ ริหาร และพนักงานของบริษัท ครั ง้ที่  2  
(PLANB - WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมแ่ก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ครัง้ที่ 2 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิมทนุจด
ทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมแ่ก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังาน ครัง้ที่ 2  

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้จ านวน  356,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 
351,613,048.20 บาท แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน 3,516,130,482 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจ านวน 31 ราย และโดยการมอบฉนัทะรวม 536 ราย รวมทัง้สิน้ 567 ราย นบัจ านวนหุ้น
ทัง้หมดได้ 3,292,385,324 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 93.6366 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 
3,516,130,482 หุ้น ซึง่มีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบองค์
ประชมุตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัทซึง่ปัจจบุนัมีจ านวน 
ทัง้หมด 8 ทา่นและผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

2. นายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. ดร.พินจิสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
4. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ    

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. นางมลฤด ี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 
6. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 
7. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 

ทัง้นี ้มีกรรมการท่ีลาประชมุ 1 ราย คือ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ สดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 87.5  
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ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายการเงินและบญัชี 

2. นางสาวพาขวญั  วงศ์ผลทว ี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายณฐัวฒุ ิ อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 

1. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

3. นายทองทศ แพงลาด ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เลขานกุารท่ีประชมุจึงเรียนเชิญพลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธาน
กรรมการ ให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ของบริษัท ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอกลา่วค าขอบคณุไปยงัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านที่
มาร่วมประชุม โดยในการประชุมต่อไปนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการชีแ้จงวิธีการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงตามระเบียบวาระ และดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

 เลขานกุารที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ
เพื่อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก 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 ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
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เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 
และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี  ้ขอให้เก็บบตัร
ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้
เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

5) บตัรคะแนนที่ไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงให้ขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออก
เสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มอบฉันทะ  
ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ ซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละ
วาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4.       ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 (1) ก าหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่เสยีง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

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

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 คือ นางสาวอณินาฏ ศิลานุกิจ เป็นผู้ ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง และมี
อาสาสมคัรผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง 

8. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ด้วยทกุครัง้ 

9. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ จะต้องน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั 
และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิเพื่อให้
การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดัท า
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ เนื่องจากมีความผิดพลาดในการจดัพิมพ์รายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เล็กน้อย จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
หน้าที่ 18 ยอ่หน้าที่ 3 บรรทดัที่ 2 และยอ่หน้าที่ 4 บรรทดัที่ 4 ซึง่ระบไุว้วา่ 

“นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท” (หน้าที่ 18 ยอ่หน้าที่ 3 บรรทดัที่ 2) 

“อนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท” (หน้าที่ 18 ยอ่หน้าที่ 4 บรรทดัที่ 4) 

โดยให้แก้ไขข้อความซึ่งระบวุ่า “ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558” ซึ่งปรากฏในวาระดงักลา่วข้างต้น 
เป็นค าวา่ “ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559” 
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จากนัน้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้ จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น  

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ใดมีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,902,824 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 517,500 หุ้น คิดเป็น 517,500 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เ ข้า ร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดจ านวน 
3,292,902,824 เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผล
การด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-
ROM) ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 รวมถึงค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยสรุปดงันี ้

- อตัราการเติบโตเฉลีย่ ส าหรับระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงัของบริษัทอยูใ่นระดบัร้อยละ 44  
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- ในปี 2559 รายได้ของบริษัทยงัคงเติบโตได้ดีในทุกสื่อโฆษณา ยกเว้นโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชน (Transit Advertising) ซึง่เติบโตลดลงในอตัราร้อยละ 5.4 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

- ก าไรของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก Utilization Rate ที่ลดลงจากปีก่อนหน้า  
จากเดิมร้อยละ 73.2 เหลือร้อยละ 58 ซึ่งมีสาเหตสุ าคญัจากการงดโฆษณาช่วงไว้อาลยั และ 
การลงทนุในสือ่ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมและผลกัดันให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการรับรองการต่อต้าน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ใดมีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ   

ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพือ่ให้เป็นไปตาม
มาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัท างบดลุ
และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นทกุปี  

ในการนี ้บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“ส านักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว  

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้และปราฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้
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ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

จากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ น้จ านวน 
276,000,000 บาท และมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 372,000,000 
บาท โดยระบุว่ามีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึน้ โปรดชีแ้จงว่าเหตุใด
บริษัทจึงมีรายจ่ายเพิ่มขึน้มากกวา่รายได้ 

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ เนื่องจากบริษัทมีการลงทนุในป้ายโฆษณาแบบดิจิตอลเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการขยายการลงทุนป้ายโฆษณาในสนามบินต่าง ๆ 
โดยการประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานเพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นเพียงผลกระทบในระยะสัน้ 
หากเศรษฐกิจฟืน้ตวั บริษัทคาดวา่การลงทนุดงักลา่วจะท าให้รายได้
ของบริษัทเติบโตขึน้ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 9 โปรดชีแ้จงว่า เหตใุดบริษัท
จึงมีลกูหนีอ้ื่นซึ่งคิดเป็นรายได้ค้างรับจ านวน 71,378,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 60,974,000 บาท และลูกหนีอ้ื่น ๆ 
จ านวน 9,629,000 บาท คือลกูหนีป้ระเภทใด 

ประธานฝ่าย
การเงนิและ
บัญชี 

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม รายได้ค้างรับที่เพิ่มขึน้ประกอบด้วยดอกเบีย้เงินฝากที่เพิ่มขึน้ และ
รายได้จากลกูหนีอ้ื่น ๆ เช่น เงินที่ได้จากสปอนเซอร์ ทัง้นี ้เนื่องจาก
บริษัทท าการบันทึกค่าสปอนเซอร์ เ ป็นรายเดือน  จึ งยังมีค่า
สปอนเซอร์ที่ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี ้(invoice) ให้แก่ลกูหนี ้ท าให้ต้อง
บนัทกึคา่สปอนเซอร์เป็นรายได้ค้างรับ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,906,824 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 1 จ านวน 
4,000 หุ้น คิดเป็น 4,000 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,292,906,824 เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ี
ออกจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี ้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้
ที่เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การในปี 

2559 

จ านวนครัง้
ที่เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การชุดย่อย 
ในปี 2559 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
ของบริษัท 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 8/9 - 3 ปี 5 เดือน 

นายพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ 9/9 1/1 3 ปี 5 เดือน 

นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 4/9 - 3 ปี 5 เดือน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3 
ทา่น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดย
รายนามและประวตัิกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
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นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหน้า
ได้ในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับคดัเลือก
เป็นกรรมการเพิ่มเติม  

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสยีงข้างมากและไมร่วมกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้
นี)้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเลอืกตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิให้เลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,906,824  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 
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2) นายพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ ได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,906,824  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

3) นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ ได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,503,258,754 76.0203 

ไมเ่ห็นด้วย 789,623,070 23.9796 

งดออกเสยีง 25,000 - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 3  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ก าหนดว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีต้อง
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 
2560 ซึง่เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วน
ของเดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

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

  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

2. ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

2. กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

2. กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2560 ให้แก่กรรมการ เป็นเงิน
จ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และไมม่ีสทิธิประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวน
วงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2560 ให้แก่
กรรมการ เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุด
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ย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 3,292,036,324 99.9735 

ไมเ่ห็นด้วย 870,500 0.0264 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 4  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท 

1. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที ่5313 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ส านกังาน อีวาย แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีรายอื่นของส านกังาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีให้แก่บริษัท เข้าท าหน้าที่เป็น
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ผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ และผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกนักบั
บริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท 
ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนไมเ่กิน  
3,886,000 บาท 

จ านวนไมเ่กิน  
3,106,000 บาท 

ค่าบริการอื่น ๆ ไมม่ี ไมม่ี 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เพิ่มขึน้จากระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา 780,000 บาท หรือ
เทา่กบัร้อยละ 25.11 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบตัิและประสบการณ์การท างานของ
ผู้สอบบญัชี จากการพิจารณาเห็นวา่ส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี และคา่สอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับบุคค ล
ดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จาก
ส านักงาน อีวาย เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้และปราฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

โปรดชีแ้จงรายละเอียดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

 

ผู้สอบบัญช ี นายกฤษดา เลศิวนา ค่าสอบบญัชีของบริษัทประมาณ 1,300,000 บาท และค่าสอบบญัชี
สว่นท่ีเหลอืเป็นของบริษัทยอ่ยจ านวน 13 บริษัท 
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ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  จาก บริษัท ส านกังานอีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,275,881,824 99.9992 

ไมเ่ห็นด้วย 25,000 0.0007 

งดออกเสยีง 17,000,000 - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 5  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 7-9 ซ่ึงจะเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปนี ้เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการ
ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษัทซ่ึงจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษัท ดงันัน้ ในการพิจารณาในวาระที่ 7-9 จะถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการ
อนมุติัจะถือว่าวาระอืน่ๆ ที่ได้รับอนมุติัแล้วเป็นอนัยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนมุติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นนี ้และจะไม่มี
การพิจารณาในวาระอืน่ ๆ ต่อไป 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครัง้ที่  2 (PLANB - WA) 
จ านวน 30,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ครัง้ที่ 2 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB - WA) (“ใบส าคัญแสดง

สิทธิ PLANB – WA”) ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ครัง้ที่ 2 
(รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP ครัง้ที่  2”) รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระ 12 และวาระที่ 13.2 ของสิ่งที่สง่มาด้วย 1 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุนัน้ 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นว่า โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 สง่ผลกระทบต่อการรับรู้ค่าใช้จ่ายของ
บริษัท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งท าให้บริษัทต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับรายการที่มีการให้สิทธิดังกล่าวสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งการรับรู้รายจ่ายดงักล่าวส่งผลต่อเป้าหมายและอัตรา  
การเติบโตของผลประกอบการของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยตรง ดงันัน้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะยกเลิกโครงการ ESOP 
ครัง้ที่ 2 เพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างความรู้สึก
ผูกพนัและความเป็นเจ้าของกิจการให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อรักษา
บคุลากรท่ีทรงคณุคา่ของบริษัทไว้ตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการยกเลิกการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เฉพาะในสว่นที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ตามที่ได้รับอนมุตัิ
ในวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 12 และวาระท่ี 13.2 ของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB - WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เฉพาะในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ตามที่ได้รับอนมุตัิในวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 12 
และวาระท่ี 13.2 ของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
PLANB - WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 
ตามที่ได้รับอนมุตัิในวาระท่ี 10 ถึงวาระที่ 12 และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ตามรายละเอียดต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,906,824 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงคดัค้านมติในวาระนี ้

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 6  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 30,000,000 หุ้น ซึ่ งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP  
ครัง้ที่ 2 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัท
มีความประสงค์จะยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB  – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ตามที่ได้กลา่วมาในวาระที่ 
7 ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 3,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 356,500,000 บาท เป็นจ านวน 353,500,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
30,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PLANB-WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 
เมษายน 2559 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 353,500,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,535,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามญัจด
ทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,516,130,482 หุ้น และ (2) หุ้นสามญัซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 จ านวน 
18,869,518 หุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั
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ที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 30,000,000 หุ้น ซึง่ออกไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – 
WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,000,000 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท
จ านวน 30,000,000 หุ้น ซึง่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ 
ESOP ครัง้ที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2  
ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,906,824 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 7  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระท่ี 8 ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   353,500,000 บาท (สามร้อยห้าสบิสามล้านห้าแสน
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,535,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยสามสบิห้าล้าน
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,535,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยสามสบิห้าล้าน
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมตัิให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,906,824 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 8  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 115 
แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 243,991,427 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 
0.07 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 123,064,566.87 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เกิดจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่า บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย 

ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 3 มีนาคม 2560 และวนัปิด
สมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 โดย
จะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว  

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  ้

ที่ รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

1.  ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.07 0.12 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ย
แล้วของบริษัท 

3,516,130,482 3,507,399,813 

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.035 0.07 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 123,064,566.87 245,517,986.91 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 50.44 61.3 

นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 
ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนส ารองในจ านวน 
35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.035 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 123,064,566.87 บาท และงดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ 123,064,566.87 บาท และงดการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็น
เงินจ านวนทัง้สิน้ 123,064,566.87 บาท และงดการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเนื่องจากทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวนครบร้อยละสิบของทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,292,239,024 99.9797 

ไมเ่ห็นด้วย 667,800 0.0202 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ 9  
ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ
ทัง้หมด จ านวน 3,292,906,824 เสยีง  

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ค าถามอื่น ๆ และปราฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามโดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

จากรายงานประจ าปี 2559 บริษัทมีความเสี่ยงจากภาระผูกพนัและ
สญัญาเช่าระยะยาวเป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณหกพนัล้านบาท โดย
แบ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาวกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประมาณหนึง่พนัเก้าร้อยล้านบาท โปรดชีแ้จงว่าสว่นที่เหลือเป็นภาระ
ผกูพนัของบริษัทกบับคุคลใด 

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ นอกเหนือจากภาระผูกพนักบัองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทมี
ภาระผกูพนัสญัญาเช่ากบัภาครัฐอื่น ๆ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย การรถไฟแหง่ประเทศไทย รวมทัง้ภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
หรือเจ้าของพืน้ท่ีสว่นบคุคลอื่น ๆ จ านวนมาก 

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (Bangkok 
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(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 

ผู้ลงทนุไทย) 

Expressway and Metro Public Company Limited หรือ BEM) จะ
ให้บริการโฆษณาในรถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit 
หรือ MRT) เองหรือไม ่

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ บริษัทไม่สามารถให้ทิศทางแทน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีระยะเวลาตามสญัญากับ 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  เหลืออีก
ประมาณ 3 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายสุญัญาได้อีก 5 ปี โดยปัจจุบนั 
บริษัทได้มีการพ่วงขายสื่อกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) อีกด้วย ถือวา่เรายงัมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ดีตอ่กนั 

ผู้ถอืหุ้น  นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

โปรดอธิบายนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานในปี 2560 

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยาย
ฐานสื่อโฆษณาในประเทศเป็นจ านวนมากแล้ว โดยได้ขยายจ านวน
ของสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) ไปใน 45 จงัหวดั รวมเป็น
จ านวนกว่า 65 จอภาพ โดยบริษัทจะปรับปรุงรูปแบบ ภาพลกัษณณ์ 
และราคา โดยเน้นการกระจายตวัของสื่อเพื่อสร้างโอกาสในการขยาย
ธุรกิจมากยิ่งขึน้ ส่วนในปีนีบ้ริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการ
ออกไปในภมูิภาคอาเซียน รวมทัง้การเพิ่มของอตัราการใช้ประโยชน์ 
(utilization rate) ของสือ่ในปัจจบุนัของบริษัท 

ผู้ถอืหุ้น  นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

โปรดอธิบายส่วนแบ่งในตลาดของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อ
โฆษณาของบริษัทอื่น ๆ 

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ เนื่องจากส่วนแบ่งในตลาดของแต่ละบริษัทไม่สามารถประเมินเป็น
ตวัเลขได้ชดัเจน แตใ่นการเปรียบเทียบการกระจายตวัของสือ่นอกบ้าน
ของบริษัทที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครแล้ว พบว่าสื่อโฆษณาของ
บริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สดุ โดยสว่นใหญ่เป็นสือ่โฆษณา
ที่ปรากฏในระบบขนสง่มวลชน (Transit Advertising) เช่น ทางด่วน 
ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงสนามบินทัง้หมด 35 แหง่  

เมื่อไมม่ีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและ
ขอขอบคณุ ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานราชการ ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเช่ือถือและให้การสนบัสนนุด้วยดีเสมอมา ใน
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นามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ขอให้ความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทฯ พร้อมทุ่มเทสร้างผลตอบแทนและด าเนินธุรกิจ
ด้วยหลกัธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืนตลอดไปและปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ปิดประชมุเวลา 16.20 น. 

                                                                           
ลงช่ือ  พล.ต.อ.____________________________ 

                                                                                                                   (สมชาย วาณิชเสนี) 
                                                                                                                     ประธานท่ีประชมุ 

ลงช่ือ ____________________________ 
           (นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ) 

  เลขานกุารที่ประชมุ 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


