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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุม
เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมการประชุม 

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

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ห้องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่  474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และการงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ
บริษัทและ/หรือ บริษัทยอ่ย (ESOP) 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 
บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,058,882,209 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate)  

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท 

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้จ านวน  353,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 
352,960,736.50 บาท แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน 3,529,607,365 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง เป็นจ านวน 40 ราย และโดยการมอบฉนัทะรวม 473 ราย รวมทัง้สิน้ 513 ราย นบัจ านวนหุ้นทัง้หมดได้ 
2,995,124,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.86 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมี
จ านวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบองค์ประชมุตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบนัมีจ านวน
ทัง้หมด 8 ทา่นและผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พล.ต.อ.สมชาย  วาณิชเสน ี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. ดร.พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

4. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นางมลฤด ี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

6. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 

7. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 
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ทัง้นี ้มีกรรมการท่ีลาประชมุ 1 ราย คือ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ สดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 87.5 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายการเงินและบญัชี 

2. นางสาวพาขวญั  วงศ์ผลทว ี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายณฐัวฒุ ิ อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นายเติมพงศ์  โอปนพนัธ์   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสวิตา  ปีตะวรรณ     บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

2. นายธีรศกัดิ์  เพ็ชรไพบลูย์  บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นายทองทศ แพงลาด 

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญพลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธาน
กรรมการ ให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นเข้าสู่การประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดใน
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
2561 ของบริษัท ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอกลา่วค าขอบคณุไปยงัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นท่ีมาร่วมประชมุ 
โดยในการประชุมต่อไปนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสยีงตามระเบียบวาระ และดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชมุตอ่ไป 

เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้
การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อ
หนึง่เสยีง 
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2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ  หากไม่มี ผู้ ถือหุ้ นท่านใด ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ ถือว่า 
ผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสยีงของทา่น ตอ่มติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ให้
ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้น 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และ
สง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่
การลงมติแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

5)  บตัรคะแนนที่ไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ  

 ในกรณีที่ทา่นต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะ
ลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่
จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด”  

 ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็น
ด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียง
ลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทจะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 
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5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยสง่บตัร
ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นีเ้พือ่ความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ตวัแทนจากบริษัท ฮนัตนั แอนด์ 
วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้แก่ คณุธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
และมีอาสาสมคัรผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง  

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

9. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ต้องน าไปสอบถาม  หรือให้ความเห็นใน
วาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น  หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถาม
หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและ
เพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่
ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วนัน้  

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม
ในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
20 เมษายน 2560 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติในวาระท่ี 1 ดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 2,995,150,135 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุม
จ านวน 25,500 หุ้น คิดเป็น 25,500 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 2,995,150,135 เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 
ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 รวมถึงค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยสรุปดงันี ้

- บริษัทมีรายได้รวม 3,006.6 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้กวา่ปี 2559 ในอตัราร้อยละ 22.9 

- บริษัทมีขัน้ต้น 1,039.6 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้กวา่ปี 2559 ในอตัราร้อยละ 28.8 

- บริษัทมี EBITDA 1,014.1 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้กวา่ปี 2559 ในอตัราร้อยละ 16.6 

- บริษัทมีก าไรสทุธิ 460.5 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้กวา่ปี 2559 ในอตัราร้อยละ 31.0 

- รายได้รวมของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่เติบโตขึน้ใน
อตัราร้อย 13.0 นัน้ พบวา่บริษัทมีการเตบิโตของรายได้ในอตัราร้อยละ 22.0 ซึง่สงูกวา่อตุสาหกรรมสือ่
โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัอื่น 
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บริษัทด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นยึดมัน่คุณธรรม จริยธรรม 
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสม
ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังานซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ “บรรษัทภิ
บาล” ของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สง่เสริมและผลกัดนัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการรับรองการต่อต้าน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้และปรากฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

ตามรายงานประจ าปีของบริษัท ระบวุา่บริษัทมีความเสีย่งทัง้หมด 8 ด้าน 
สอบถามว่าความเสี่ยงด้านใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุด และ
บริษัทมีการวางแผนท่ีจะปิดความเสีย่งดงักลา่วอยา่งไร 

กรรมการ นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 

 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงหลกัจะเป็นความเสี่ยงในเร่ือง
ของสมัปทาน และสญัญาตา่งๆ โดยในการบริหารจดัการความเสีย่ง ฝ่าย
บริหารของบริษัทได้มีการท าสญัญาที่ค่อนข้างจะมีลกัษณะเป็นสญัญา
ระยะยาว โดยที่มีเง่ือนไขของสญัญาจะระบใุห้สิทธิบริษัทในการต่ออายุ
สญัญาก่อนที่สญัญาจะหมดอาย ุ

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการบริหารจัดการให้มีการทบทวนในเร่ืองสญัญา
เป็นประจ า โดยที่สญัญาใดจะหมดอายุ บริษัทจะมีการทบทวน เจรจา
ตอ่รอง รวมถึงการตอ่อายสุญัญาก่อนที่สญัญาดงักลา่วจะหมดอายุ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ   

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36  ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัท างบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  
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ในการนี ้บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2560 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงักลา่ว ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั (“ส านักงาน อีวาย”) ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทและผา่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น 

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

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 ระบุว่า บริษัทมีการลงทุนบริษัท
ยอ่ย ในปี 2560 เป็นจ านวนเงินลงทนุ 766 ล้านบาท ซึ่งมีด้อยค่าเท่ากบั 
266 ล้านบาท ขอสอบถามแนวคิดการตัง้ด้อยค่า ว่าเป็นเพราะบริษัท
ลงทนุไปและได้ผลตอบแทนที่ไมด่ีหรือเพราะเหตอุื่นใด 

นอกจากนี ้ขอทราบข้อมลูเก่ียวกับรายงานที่ว่าบริษัทมีการถูกฟ้องโดย
บคุคลภายนอกซึ่งมีการเรียกร้องค่าเสียหายจ านวนประมาณ 440 ล้าน
บาท 

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ ขอชีแ้จงเป็น 2 ข้อ 

ข้อแรก ส าหรับการตัง้การด้อยค่าของบริษัทย่อย บริษัทสื่อโฆษณา
ทัง้หลายที่มีรูปแบบการท าธุรกิจโดยอิงกบัสือ่สมัปทาน วิธีการ Book การ
บญัชีจะมีสว่นเกินของตวัของ Book Value ที่จะเป็น Intangible Asset 
จึงจ าเป็นต้องมีการตัง้คา่เสือ่มราคา (Amortization)ตามอายขุองสญัญา
ที่เหลอื 

ดงันัน้ ธุรกิจของบริษัทจึงแตกตา่งจากธุรกิจทัว่ไป ที่จะมีการตัง้ Goodwill 
และเอามาประเมินค่าของ Goodwill ที่จะตัง้ค่าในลกัษณะปีต่อปี โดยที่
ตัวเลขของมูลค่านี  ้บริษัทจะจัดท าตามชนิดของบริษัทที่เข้ามาว่ามี
สมัปทานยาวหรือสัน้อยา่งไร เป็นท่ีมาของการด าเนินธุรกิจที่บริษัทท ามา
โดยตลอด ในการลงทนุในบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่ บริษัทจะมีคณะกรรมการ
ภายในเป็นผู้ประเมิน มีการตรวจสอบว่าผลประกอบการของการลงทุน
เป็นไปตามคาดการณ์ไว้หรือเปลา่ ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริษัทสว่น
ใหญ่ บริษัทมี Internal Rate of Return 20% ที่ต้องท าให้บรรลผุลอยู่แล้ว
ทัง้ในการลงทนุท่ีเป็น Organic และ In-organic 
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กรรมการ นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ชีแ้จงต่อจากดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ ในประเด็นที่สองเก่ียวกบัการ
ฟ้องร้องวา่ การฟ้องร้องดงักลา่ว เป็นกรณีพิพาทเก่ียวกบัจอบริเวณเลียบ
ทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในจอเพียงไม่ก่ีจอที่บริษัทไม่ได้
เป็นเจ้าของเอง จอดงักลา่วก่อสร้างโดยบริษัท 300 มีเดีย จ ากดั โดยเป็น
การพิพาทกันระหว่างเจ้าของจอ และเจ้าของที่ซึ่งมีป้ายอีกอนัหนึ่งแยก
ตา่งหากที่บงักนัอยู่ ในการพิพาทนี ้บริษัทเป็นเพียงผู้ รับสิทธิมาขาย เมื่อ
ข้อพิพาทได้ขึน้สู่กระบวนการของศาลแล้ว บริษัทมีความมัน่ใจว่าบริษัท
ไมไ่ด้เป็นผู้ เก่ียวข้อง หากแตเ่ป็นเพียงผู้ รับสิทธิในการขายเท่านัน้ หากใน
กรณีนี ้บริษัท 300 มีเดีย จ ากัด ที่บริษัทได้เช่าถูกฟ้องร้องและถูกศาล
พิพากษาให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย การนัน้ย่อมไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัท 
นอกจากนี ้จอในคดีพิพาทเป็นเพียงหนึง่จอจาก 300 – 400 จอของบริษัท 
เพราะฉะนัน้ ข้อพิพาทนีจ้ึงไมม่ีผลกระทบใดๆ อยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษัท 
โดยที่จอพิพาทนี ้ก็ไมไ่ด้เป็นของบริษัทโดยตรง เห็นว่าสาเหตทุี่แท้จริงที่ผู้
ฟ้องคดีต้องการดงึบริษัทเข้ามาเก่ียวข้อง คงเป็นเพราะบริษัท 300 มีเดีย 
จ ากัด ที่บริษัทเช่าจออยู่นัน้ เป็นเพียงบริษัทเล็กๆ ไม่ได้มีช่ือเสียงหรือ
ก าลงัซือ้ที่มาก เข้าใจว่าบริษัทมีการฟ้องกลบัไปด้วย เพราะลกัษณะการ
ฟ้องเหมือนกับการฟ้องความเท็จโดยมีความตัง้ใจที่จะดึงบริษัทเข้าไป
เก่ียวข้อง ท าให้บริษัทเสือ่มเสยีช่ือเสยีง 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ 
ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,995,159,635 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



 

หน้า 10 จาก 33 

 

2)  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 9,500 หุ้น คิด
เป็น 9,500 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับ
มอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 2,995,159,635 เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  

ทัง้นี ้ บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานปี 
2560 จ านวน 315,331,882 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.09 บาทตอ่หุ้น  

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
158,832,331 .43 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท ทัง้นี ้ เงินปันผลดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 50.37 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ซึ่ง
ก าหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2560 ที่ผ่านมา 
จะเห็นวา่ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาเป็นจ านวน 35,767,764.56 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่
ปรับตวัสงูขึน้และมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 2 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แล้ว  

นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้ 
บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุ
สะสมยกมา จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากในปัจจบุนับริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทนุ
ส ารองในจ านวน 35,350,000 บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท
ก าหนดแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมม่ีการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2561  
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ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1.  ก าไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.09 0.07 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วของ
บริษัท 

3,529,607,365 3,516,130,482 

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.045 0.035 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 158,832,331.43 123,064,566.87 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 50.37 50.44 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.045 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 158,832,331.43 บาท และงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
158,832,331.43 บาท และงดการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส า หรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ 158,832,331.43 บาท และงดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเนื่องจากทนุส ารองตาม
กฎหมายของบริษัทมีจ านวนครบร้อยละสิบของทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,995,159,635 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี  ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635 เสยีง  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี ้

ล า
ดับ 

รายชื่อ
กรรมการที่

จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตาม

วาระ 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรม 

การในปี 2560 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรม 
การชุดย่อย
ในปี 2560 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
ของบริษัท 

1. นางเพ็ญนภา 

ธนสารศิลป์ 

กรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8/8 7/7,3/3,1/1 4 ปี 5 เดือน 
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ล า
ดับ 

รายชื่อ
กรรมการที่

จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตาม

วาระ 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรม 

การในปี 2560 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรม 
การชุดย่อย
ในปี 2560 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
ของบริษัท 

2. นายเอกภกัดิ ์

นิราพาธพงศ์พร 

กรรมการ/กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ/

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8/8 3/3,1/1,3/3 4 ปี 5 เดือน 

3. นายธเนษฐ 

โลจนะโกสนิทร์ 

กรรมการ/กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

6/8 2/3 4 ปี 5 เดือน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 แล้ว เห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ
สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ให้
กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้าได้
ในระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับคดัเลือกเป็น
กรรมการเพิ่มเติม  

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเลือกตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  ทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ  
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 
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ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิให้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,987,589,035 99.7472 

ไมเ่ห็นด้วย 7,570,600 0.2527 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

2) นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร ได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,994,548,735 99.9796 

ไมเ่ห็นด้วย 610,900 0.0203 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

3) นายธเนษฐ  โลจนะโกสินทร์  ได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,994,859,635 99.9899 

ไมเ่ห็นด้วย 300,000 0.0100 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635  เสยีง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 36 ก าหนดว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีต้องพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึง่เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2561 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

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

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

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของ
เดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2561 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

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

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ล าดับ 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ล าดับ 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ล าดับ 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการ เป็นเงินจ านวน
ไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และไมม่ีสทิธิประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท 
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และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท 
ซึง่เป็นจ านวนเงินเท่ากับมติจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่
เก่ียวกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่มมีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น น า ย ท อ ง ท ศ  แ พ ง ล า ด 
(ตัวแทนสมาคมส่ง เสริมผู้
ลงทนุไทย) 

ในปี 2560 ทางบริษัทจ่ายคา่ตอบแทนหรือเบีย้ประชมุประมาณเทา่ไหร่ 

กรรมการ นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ รายละเอียดคา่ตอบแทนตา่งๆ จะอยูใ่นรายงานประจ าปี หน้า 88 

ผู้บริหาร นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
ประธานฝ่ายการเ งินและ
บญัชี 

ในรายงานการประชุมหน้า 88 ได้ระบุค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหาร ปี 2559 และปี 2560 ว่าค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ
บริษัทประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 
30,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน เบีย้ประชุมกรรมการชุดย่อย 
20,000 บาทต่อครัง้ต่อคน กรรมการ 15,000 บาทต่อครัง้ต่อคน ซึ่งเมื่อ
เทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 จะมีกรรมการบริษัท คือ ประธาน
กรรมการท่ีได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้ 10,000 บาทตอ่เดือนเทา่นัน้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
วงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2561 ให้แก่
กรรมการ เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี  ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 2,994,848,735 99.9896 

ไมเ่ห็นด้วย 310,900 0.0103 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 
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2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635 เสยีง  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   1001  (จะเป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทครัง้แรกในปีนี ้เนื่องจากผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินครบ   0 
ปี (และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

อนึง่ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ส านกังาน อีวาย แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีให้แก่บริษัท เข้าท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกนักบับริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ทัง้นี ้ค่า
สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย จ านวนไมเ่กิน  
4,060,000 บาท 

จ านวนไมเ่กิน  
3,886,000 บาท 

คา่บริการอื่น ๆ ไมม่ี ไมม่ี 
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  ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 เพิ่มขึน้จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 174,000 บาท หรือ
เท่ากบัร้อยละ 4.48 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้  ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบ
บญัชี จากการพิจารณาเห็นวา่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญใน
การสอบบญัชี และคา่สอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้
เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้และปรากฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

โปรดชีแ้จงรายละเอียดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

 

ผู้สอบบัญช ี นายกฤษดา เลศิวนา ค่าสอบบญัชีบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 อยู่ที่ 1,559,700 บาท รวม
คา่สอบบญัชีปรับเพิ่มขึน้ทัง้หมด 174,000 บาทนัน้ เนื่องมาจากกิจกรรม
ตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ทัง้ 10 บริษัท 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  จาก บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
4,060,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,995,159,635 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ า นวน 
2,995,159,635 เสยีง  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
353,500,000 บาท เป็นจ านวน 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/
หรือ บริษัทย่อย (ESOP) 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมี
แผนการขยายธุรกิจโดยจะเพิ่มทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทนุ
ส าหรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทและ/หรือการลงทนุในธุรกิจให้บริการและผลิต
สือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจดงักลา่ว บริษัทจึงจะเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระท่ี 10 

ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายซึ่งเหลือจากการจดัสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2557 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 
2557 (“โครงการ ESOP”) 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทั ง้หมดได้
ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน  
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539,263.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 353,500,000 บาท เป็นจ านวน 352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 5,392,635 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 352,960,736.50 บาท แบง่
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,529,607,365 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด   

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 539,263.50 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจ านวน 352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 5,392,635 หุ้น ซึง่ออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ปรากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใดๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 539,263.50 บาท 
จากเดิมทนุจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจ านวน 352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของ
บริษัทจ านวน 5,392,635 หุ้น ซึง่ออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 539,263.50 บาท จากเดิมทนุ
จดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจ านวน 352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทจ านวน 5,392,635 หุ้น ซึง่ออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,721,167,835 90.8521 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 273,991,800 9.1478 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้  ท าให้ในวาระนีม้ี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635  เสยีง  
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 
ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้
ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   352,960,736.50 บาท (สามร้อยห้าสบิสองล้านเก้าแสน
หกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท
ห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 3,529,607,365 หุ้น (สามพนัห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านหก
แสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้า
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,529,607,365 หุ้น (สามพนัห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านหก
แสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้า
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

นอกจากนี ้ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ปรากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และอนุมตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,721,167,835 90.8521 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 273,991,800 9.1478 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635  เสยีง  

เนือ่งจากวาระที ่10 ถึงวาระที ่12 เป็นวาระทีมี่ความเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุติัเร่ืองตามวาระที ่10 ถึงวาระที ่
12 จะถือเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนมุติัจะถือว่าเร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับอนมุติัแล้ว
เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนมุติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ปรากฏ
รายละเอียดวาระที ่10 ถึงวาระที ่12 ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท 
เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทมี
แผนการจะขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท จึงขออนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก
จ านวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 458,848,957.40 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
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ความเห็นคณะกรรมการมีความเห็นวา่ การเพิ่มทนุเพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) เป็นการขออนมุตัิการเพิ่มทนุลว่งหน้าจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ดงันัน้แล้ว เห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบับริษัทรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 
458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ปรากฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

จากรายงานท่ีแจ้งมีการระบชุดัเจนเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ
และจ านวนเงิน ขอทราบเหตุผลของการท า General Mandate และ
เหตผุลวา่ท าไมบริษัทถึงไมด่ าเนินการเพิ่มทนุเลย 

กรรมการ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ เหตผุลที่บริษัทจะท า General Mandate นัน้เป็นไปเพื่อความคลอ่งตวัใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีศกัยภาพที่จะสามารถระดมเงินทุนเพื่อ
ผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึน้ เพื่อปันผลตอบแทนไปที่ผู้ ถือหุ้นที่ดี
ยิ่งขึน้กว่าเดิม และเหตุผลที่บริษัทเลือกที่จะไม่เพิ่มทนุเลย เป็นเพราะว่า
ในทกุๆ งานที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาไว้นัน้ยงัไม่มีความแน่นอน ทัง้นี ้
ทัง้นัน้หากบริษัทเพิ่มทนุไปแล้วและผู้ ถือหุ้นช าระค่าเงินเพิ่มทนุเข้ามาอยู่
ในบริษัทแล้วท้ายที่สดุแล้วงานดงักลา่วไม่เกิดขึน้ ก็จะเป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึน้  

ในการนี ้การที่บริษัทท าเป็น General Mandate ก็เพื่อความคลอ่งตวัของ
บริษัท สมมุติมีงานที่บริษัทพิจารณาไว้ว่าเป็นไปตามบรรทัดฐานการ
ลงทุนของบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการทัง้หมด หากบริษัทเห็นว่างาน
ดงักลา่วนา่เข้าลงทนุก็จะมีการด าเนินการตอ่ไป 

ส าหรับค าถามที่ว่าท าไมบริษัทจึงยงัไม่ด าเนินเพิ่มทนุในทนัทีนัน้ บริษัท
เห็นวา่บริษัทมีสดัสว่น Debt/Equity ที่ต ่า หากเลอืกได้บริษัทก็จะเลือกใช้
สว่นของ Debt ด้วยความที่บริษัทพิจารณาหลายๆ งานในเวลาเดียวกนั 
จึงเป็นสิง่ที่ท าไปโดยค านงึถึงความคลอ่งตวัของบริษัทเป็นส าคญั 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
105,888,220.90 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น  



 

หน้า 25 จาก 33 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 105,888,220.90 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,602,521,435 86.8909 

ไมเ่ห็นด้วย 113,732,700 3.7972 

งดออกเสยีง 278,905,500 9.3118 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635  เสยีง  

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่บริษัทเสนอและ
ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 10 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   458,848,957.40 บาท (สีร้่อยห้าสบิแปดล้านแปดแสนสี่
หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
บาทสีส่บิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 4,588,489,574 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสี่
แสนแปดหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเจ็ด
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สบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,588,489,574 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสี่
แสนแปดหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเจ็ด
สบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ปรากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และอนมุตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,602,590,035 86.8931 

ไมเ่ห็นด้วย 113,664,100 3.7949 

งดออกเสยีง 278,905,500 9.3118 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
2,995,159,635  เสยีง  

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเสนอ
ขออนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของ
บริษัทในการลงทนุในแต่ละโครงการได้ทนัทีที่โครงการดงักลา่วมีความชดัเจน โดยไม่มีความจ าเป็นต้องออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทนุที่ยงัไม่มีความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว ไม่ว่าในสว่นของการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) พิจารณาดงันัน้แล้ว บริษัทจึงเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ดงันี ้

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 705,921,473 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นไมเ่กิน
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน ไมเ่กิน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายเป็น
คราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี ้จะต้อง
มีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 1,058,882,209  หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

โดยบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ และจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 
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ก.) เป็นผู้ ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ . 
17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ 

ข.) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพใน
การลงทนุได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์
หรือสง่เสริมการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) นี ้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
นัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้องย้อนหลงัไมเ่กินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนกัลงทนุ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตอุนั
ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได้ แต่ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดสว่นลดดงักลา่วคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนัน้ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุ้น รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั และเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจลง
นามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  



 

หน้า 29 จาก 33 

 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ชีแ้จงต่อที่ประชุม
ต่อไปว่าการเพิ่มทนุแบบ General Mandate เป็นขออนมุตัิการเพิ่มทนุลว่งหน้าจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอ านาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ซึง่จ านวนที่ขอจดัสรรในวาระ
นีเ้ป็นจ านวนหุ้นที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทสามารถจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ดงันัน้แล้ว หากบริษัทมีแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือ 
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) บริษัทจะต้องจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครัง้ ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องจดัสรร
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เต็มตามจ านวนหุ้นที่ได้อนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นดงักล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการภายใต้กรอบอ านาจที่ ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชุมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและจะค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทุกราย
รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยควบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการความต้องการใช้เงินทนุของบริษัท นอกจากนี ้เมื่อด าเนินจดัการประชุม
คณะกรรมการอีกครัง้ตามที่รับมอบหมายจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วผ่าน
ทางเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ปรากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 705,921,473 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน ไมเ่กิน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ตามรายละเอียดข้างต้น  

 นอกจากนี ้ ที่ประชุมอนุมตัิให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การ
เสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบคุคลใน
วงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และการน าหุ้น
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สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,602,590,035 95.8154 

ไมเ่ห็นด้วย 113,664,100 4.1845 

งดออกเสยีง 278,905,500 - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด จ า นวน 
2,995,159,635 เสยีง 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เร่ือง ตราของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มี
การเปลีย่นเคร่ืองหมาย (Logo) ที่ใช้กบัผลติภณัฑ์และบริการ ดงันัน้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนัระหวา่งเคร่ืองหมายและตรา
ประทบัของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท ดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท ทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ปรากฏวา่ไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อซกัถามใด ๆ 
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ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของ
บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท และอนมุตัิ
ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตรา
ของบริษัท ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,995,159,635 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี  ้มี
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด  จ านวน 
2,995,159,635 เสยีง  

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีม่าประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามต่างๆ 
และปรากฏวา่มีข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น นายทองทศ แพงลาด 
(ตวัแทนสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย) 

สอบถามเลา่ถึงแนวทางนโยบายของบริษัทในการด าเนินธุรกิจในปี 2561 
รวมถึงโอกาสของบริษัทในการเข้าลงทนุในประเทศเพื่อนบ้าน 

กรรมการ นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ส าหรับปี 2561 น่าจะเป็นปีที่ดี ถ้าเทียบกับ 2 ปี ที่ผ่านมา ที่ผ่านพ้น
เหตกุารณ์ที่ไมเ่อือ้ตอ่ธุรกิจการโฆษณาของบริษัท  

ส าหรับประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนมีการเพิ่ม Capacity ของตวัสื่อ
ตลอดเวลา ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร บริษัทก็สามารถ
สร้าง Capacity เพิ่มขึน้ไปเร่ือยๆ สดุท้าย รายได้ของบริษัทนัน้ก็มาจาก 
Capacity ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เข้าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึน้กว่าเดิม ใน
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ประเทศไทยนอกจากตวัสือ่โฆษณาแล้ว ลา่สดุที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
ในบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากัด เป็นสิ่งที่ย า้ความตัง้ใจและ
การให้ความส าคญัของบริษัทในเร่ืองการลงทนุใหม่ๆ  ท่ีจะต้องมีรายได้ มี
อายสุมัปทาน มีทีมงาน มีผู้บริหาร ท่ีคอ่นข้างชดัเจน 

ในสว่นของผลิตภณัฑ์อื่นๆ นอกจากสื่อโฆษณา บริษัทยงัได้มีการเข้าไป
บริหารสมาคมฟุตบอล โดยที่ปี 2561 นีเ้ป็นปีที่ 2 ปีที่ 3 ซึ่งบริษัทก็ท าดี
ขึน้ โดยบริษัทจัดการแข่งขันเอง การหาพันธมิตรใหม่ๆ ท าให้กระแส
ฟุตบอลของไทยดีขึน้ ล่าสดุที่บริษัทจดัการแข่งขนั King’s Cup บริษัท
สามารถจคุนในสนามได้ 45,400 คน ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มากสดุตัง้แต่
มีการจดัการแขง่ขนั King’s Cup  

Rating ของทีวี ท่ีบริษัทได้ เป็น Rating ที่ถือวา่อยูใ่นระดบัดี  

การที่บริษัทมีพันธมิตร คือ BNK48 มาร่วมเชียร์ น า Grab ซึ่งเป็น 
Application มาช่วยให้แฟนบอลเข้ามาในสนามได้มากขึน้ สิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ เหล่านีม้าจากทีมงาน มาจากพนกังานทกุคนในบริษัท กีฬาเป็น
เร่ืองที่ท าให้เห็นวา่บริษัทไมไ่ด้จ ากดัอยูก่บัเร่ืองของการสร้างป้าย ทกุครัง้
ที่มีการให้ข่าวหรือข้อมลู บริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงเสมอในการพดูว่า
บริษัทต้องการสร้างป้ายเพิ่มเป็นจ านวนก่ีตารางเมตร เพราะจริงๆ แล้ว
ธุรกิจที่บริษัทท าอยูถ้่าไปมุง่ที่การแยง่สมัปทาน การสร้างป้ายเพิ่มมากขึน้ 
มนัจะจ ากดัตวัเองอยูท่ี่ Market Volume อยูท่ี่ไมเ่กิน 10,000 กวา่ล้าน ถ้า
บริษัทเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยมุ่งว่าบริษัทเป็น Chanel เป็นช่องทางที่
บริษัทจะ Connect ตวั Brand กับผู้บริโภคได้ ถ้าบริษัทเร่ิมคิดแบบนี ้
บริษัทก็จะมีช่องทางใหม่ๆ เกิดขึน้ แต่สื่อนอกบ้านบริษัทคงไม่เลิกท าไป 
เพราะเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 

การที่บริษัทขยายการธุรกิจของบริษัทต่อไปยงัส่วนธุรกิจอื่นๆ สนามบิน 
รถบสั รถเมล์ก็ดี การท่ีบริษัทได้มีโอกาสไปร่วมงานกบับริษัท แบงคอก เม
โทร เน็ทเวิร์คส จ ากัด ในงานสมัปทานรถไฟฟ้าสายสีน า้เงินที่ก าลงัจะ
เกิดขึน้ เป็นสิง่ที่ท าให้เห็นวา่บริษัทไมไ่ด้ละทิง้สว่นธุรกิจ ไหนๆ 

สว่นเร่ืองของตา่งประเทศ บริษัทยงัมุง่อยูแ่คพ่ืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยในทกุๆ งาน บริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัอย่างมากในการที่จะเข้าไป
ซือ้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือการเข้าไปซือ้หุ้ น การไปต่างประเทศสิ่งที่
ส าคญัที่สดุก็คือ ต้องมี Local Partner ที่ดี การมี Local Partner ที่ใช่ 
และเมื่อบริษัทเจอ Local Partner ที่ใช่ การที่จะเพิ่มวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์  และผลิตภณัฑ์ของบริษัทเข้าไปในประเทศนัน้ๆ สามารถ



 

หน้า 33 จาก 33 

 

ท าได้อยา่งไมย่ากเย็น  

ลา่สดุเป็นเร่ืองที่น่าเสียดายที่ประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทเข้าไปประมลูมา
เป็นอนัดบั 2 แต่ทางบริษัทก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ที่บริษัทไปเสนอ
ประสบการณ์ เสนอทัง้ผลงานตา่งๆ เทียบกบับริษัทระดบัโลกได้  

ดงันี ้ตา่งประเทศก็ยงัเป็น Main Focus แตบ่ริษัทเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องรีบ
ร้อนอะไร ทัง้นี ้ส าหรับงานตา่งๆ ของบริษัทที่ได้ท าไปนัน้ บริษัทเช่ือว่าไม่
มีงานชิน้ใดของบริษัทที่ใช้เงินมาก หรือใช้เงินในลกัษณะที่ตอบค าถามผู้
ถือหุ้นไมไ่ด้ และทางบริษัทเช่ือว่ายงัไม่มีงานชิน้ใดที่บริษัทน าเข้ามาแล้ว
จะท าให้ผู้ ถือหุ้นไมพ่งึพอใจ 

บริษัทหวงัวา่ถ้า General Mandate สามารถเกิดขึน้จะเป็นเร่ืองที่ด ีแตถ้่า
ไมเ่กิดขึน้ทางบริษัทก็พร้อมที่จะยกเลกิ 

 

เมื่อไมม่ีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทัง้
เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุและปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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