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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท แพลน บี มีเดยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุเมื่อวนัท่ี 
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมการประชุม 

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และ
ข้ อบั ง คับ ขอ งบ ริ ษั ท ข้ อ  31 ที่ ก า หนด ใ ห้ ต้ อ ง มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ส ามัญผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็ นป ร ะ จ า ทุ ก ปี ภ า ย ใ น  4 เ ดื อ น 
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

คณะกรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2561 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษัท 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้ 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทนุช าระแล้วจ านวน 388,256,810.10 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็น
จ านวน 39 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น 1,298,895,352 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะรวม 623 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 1,735,396,233 หุ้น 
ดงันัน้ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 662 ราย นบัจ านวนหุ้นทัง้หมดได้ 3,034,291,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9668 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท อนัครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก าหนดว่า
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัทซึง่ปัจจุบนัมีจ านวน 8 ท่านและ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

4. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

6. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 

7. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 

8. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 

คิดเป็นสดัสว่นกรรมการเข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวพาขวญั วงศ์ผลทวี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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3. นายณฐัวฒุิ อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 

2. นางสาวอภิชา สงัข์ช ู บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นายสาธิต บวรสนัติสขุ 

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้ประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เลขานกุารท่ีประชมุ จึงเรียนเชิญให้พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่
ประชมุ (“ประธานฯ”) พร้อมกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดใน
ข้อบัง คับของบ ริ ษั ทแ ล้ ว  จึ ง ขอ เ ปิ ดกา รประชุม สามัญผู้ ถื อหุ้ นป ระจ า ปี  2562 และมอบหมาย ใ ห้  ด ร .พิ นิ จ ส ร ณ์ 
ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ และนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการชีแ้จงวิธีการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงตามระเบียบ และเป็นผู้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

เลขานุการที่ประชุมชีแ้จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การ
ประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย 
ตามจ านวนเสยีงของทา่น ตอ่มติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่
บริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น 



  

หน้า 4 จาก 29 
 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  

Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th 

www.planbmedia.co.th 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบ
ลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

5)  บตัรคะแนนที่ไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ  

ในกรณีที่ทา่นต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียง
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้
ขาด” 

ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ ถือหุ้ นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง 
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียง
ลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทจะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท า
ให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 



  

หน้า 5 จาก 29 
 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  

Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th 

www.planbmedia.co.th 

7. ในการนับคะแนนเสียงครัง้นี เ้พื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน  
แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้แก่ นางสาวอภิชา สงัข์ชู เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงด้วยครับ 
และขออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

9. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม  หรือให้ความเห็น
ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น  หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้
ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 19 เมษายน 2561 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยมติของที่ประชมุในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 
2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,857,585 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
566,000 หุ้น คิดเป็น 566,000 เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,034,857,585 เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้และน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ในปี 2561 โดยสงัเขปให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้ในปีที่ผ่านมา บริษัทขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สื่อดิจิทลันอกที่อยู่อาศยั สื่อภาพนิ่ง สื่อในสนามบิน และสื่อในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ขยายธุรกิจการตลาด
แบบมีสว่นร่วมด้วยการเข้าไปลงทนุในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ากดั (“BNK48 Office”) และธุรกิจ e-Sport 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 เทียบกบัปี 2560 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของบริษัทเติบโตในทกุมิติ 
ซึง่สรุปได้ดงันี ้

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จ านวน 4,039.3 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 34.3 จากปี 2560 

- บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2561 จ านวน 1,418.9 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 36.5 จากปี 2560 

- บริษัทมี EBITDA ในปี 2561 จ านวน 1,394 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 37.5 จากปี 2560 

- บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2561 จ านวน 642.8 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 39.6 จากปี 2560 
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- เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทกบัอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า บริษัทมีอตัราการเติบโตของรายได้รวม
สงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากอตุสาหกรรมสือ่โฆษณามีอตัราการเติบโตทัง้ปีเพียงร้อยละ 3.9 และอตุสาหกรรม
สือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัมีอตัราการเติบโตทัง้ปีคิดเป็นร้อยละ 5.7 ในขณะที่อตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 35.3 ซึ่งมากกว่าทัง้อตุสาหกรรมสื่อโฆษณาประมาณ 12 เท่า และมากกว่าอตุสาหกรรมสื่อโฆษณา
นอกที่อยูอ่าศยัประมาณ 6 เทา่ 

- นอกจากนี ้สดัสว่นรายได้ของบริษัทมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตสะสมย้อนหลงัจาก
ปี 2558 จ านวนร้อยละ 39.9 และบริษัทมีรายได้ 4,012 ล้านบาทในปี 2561 ทัง้นี ้การเติบโตของรายได้สว่นใหญ่มา
จากการขยายตวัของกลุม่สือ่โฆษณาดิจิทลัและกลุม่สื่อโฆษณาในสนามบิน 

ส าหรับนโยบายต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชั่น บริษัทด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านทจุริตหรือคอร์รัปชั่น 
ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนการรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริการและพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการสง่เสริมและผลกัดนัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ปัจจบุนับริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 
2561 ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดังกลา่ว โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้ รั บ ม อ บ
ฉันทะ 

นายสาธิต บวรสนัติ
สขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย 
ท า ห น้ า ที่ อ า ส า
พิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

- เนื่องจากมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวีมี
มลูคา่สงูที่สดุ และมีอตัราการเติบโตสงูกวา่ ซึง่คิดเป็น  ร้อยละ 7 ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่
อาศยัมีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 5 จึงขอสอบถามวา่ บริษัทมีนโยบายที่จะลงทนุในธุรกิจสื่อ
โฆษณาทางโทรทศัน์และโทรทศัน์ผา่นสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวี หรือไม่ 

- ไม่แน่ใจว่าค าถามต่อไปนีค้วรอยู่ในวาระนีห้รือวาระพิจารณางบการเงินของบริษัท แต่ขอ
สอบถามถึงสาเหตทุี่ท าให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึน้
หนึง่เทา่ตวั ทัง้นี ้แม้ไมใ่ช่จ านวนที่สงูมาก แตเ่พิ่มขึน้จากเดิม 0.15 ในปีที่แล้ว เป็น 0.32 ในปีนี ้

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ 

นายปรินทร์ โลจนะ
โกสนิทร์ 

ในสว่นของค าถามแรก ขอเรียนว่า ในปัจจุบนั สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ไม่ได้รับความนิยมและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าในอดีต เนื่ องจากพฤติกรรมของคนที่ เปลี่ยนไปจากการใช้อุปกรณ์
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บริหาร และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

โทรศพัท์เคลือ่นที่ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางในการเข้าถึงโฆษณา บริษัทจึงมีความเห็นว่าไม่ควรเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทในส่วนของการดูแลสิทธิ
ประโยชน์ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และส่วนของการลงทนุใน BNK48 Office นัน้ 
บริษัทได้ร่วมมือกับสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่ง
บริษัทร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ ไทยรัฐทีวี การถ่ายทอดสดไทยลีกซึ่งบริษัทร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ 
ทรูวิชั่นส์ (True Vision) และสถานีโทรทัศน์ ทรูโฟร์ยู (True4U) และการท ารายการโทรทศัน์โดย
อาศยัความร่วมมือระหว่าง BNK48 Office และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ภายใต้สดัส่วนการลงทุนอตัราส่วน 49 ต่อ 51 นอกจากนี ้บริษัทยงัร่วมมือกับบริษัท        
จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากดั (“GDH”) ในการผลติเนือ้หาโฆษณาตา่ง ๆ  และน ามาร่วมกบัสินทรัพย์อื่นที่
บริษัทมี ก่อนจะน าเสนอตอ่ลกูค้า ซึง่เป็นแนวทางที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากกวา่ 

การที่อตัราการเติบโตของสือ่โฆษณาทางโทรทศัน์และโทรทศัน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวีสงูกว่า
สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั น่าจะมีสาเหตมุาจากการที่คนก าลงัอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ท าให้ลกูค้า 
นกัการตลาด หรือบริษัทท าข่าวหรือโฆษณา (Agency) ยงัให้ความสนใจกบัสดัสว่นของผู้ชมและ
ผู้ ฟัง (Rating) เพราะเป็นสิ่งสะท้อนความนิยมได้อย่างชดัเจน ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั
ยงัไมไ่ด้รับความสนใจและการพฒันาในเร่ืองของการวดัผล ฉะนัน้ หากมีการประเมินค่าความนิยม
จากสื่อต่าง ๆ อย่างจริงจงั บริษัทเช่ือว่า สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์จะยงัคงอยู่ เพียงแต่จะมีสดัสว่น
ลดลง คล้ายกับสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ในต่างประเทศ ทัง้สหรัฐอเมริกาและยโุรป ซึ่งมีสดัส่วนไม่
ถึงร้อยละ 50 และน้อยกว่าสดัส่วนในประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60-70 จึงควรจะ
พิจารณาถึงข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์สดัสว่นดงักลา่ว เพราะอาจมีสื่อโฆษณาบางประเภทที่ไม่ใช่
สือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ แตถ่กูพิจารณารวมไปกบัโฆษณาทางโทรทศัน์ 

ฉะนัน้ บริษัทจึงมีความเห็นว่าจะไม่เข้าไปลงทนุในธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ แต่จะร่วมมือกับ
สถานีโทรทศัน์ตา่ง ๆ ที่ต้องการซือ้เนือ้หาโฆษณาหรือรายการทางโทรทศัน์จากบริษัทแทน 

กรรมการ และ
กรรมการ 
ผู้จัดการ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชยั
ขจรพนัธ์  

ชีแ้จงเร่ืองอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ว่า เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา 
บริษัทได้ลงทนุในโครงการใหม่และเป็นโครงการใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Central World 
Connect ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 300-500 ล้านบาท และยงัมีจออื่น ๆ จ านวนมากซึ่งจะเพิ่ม
ศกัยภาพของบริษัทในการเพิ่มยอดขายจากสื่อดิจิตอลทัว่ประเทศ ท าให้บริษัทซึ่งต้องการสัง่ซือ้จอ
ดิจิทลัในประมาณมาก ต้องต่อรองกบัผู้จดัหาสินค้า (Supplier) เพื่อให้บริษัทได้ระยะเวลาการให้
สินเช่ือ (Credit Term) นานขึน้ อนัจะส่งผลให้บริษัทจัดการสภาพคล่องระยะสัน้ได้ดีขึน้ ฉะนัน้
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เพิ่มขึน้จึงมีสาเหตมุาจากหนีจ้าก
โครงการที่บริษัทท ากบัผู้จดัหาสนิค้า (Supplier) 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2561 ส าหรับ
รอบ 
 ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี 

ในการนี ้บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2561 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2561 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี  2561 ดงักลา่ว ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้
ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากส านกังาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว  ตามที่แสดงไว้ในเลม่งบการเงินประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมใน
รูปแบบ QR Code ในการนี ้ขอน าเสนอข้อมลูงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จบางสว่นให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

จากข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบบางส่วน บริษัทมีสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึน้จากจ านวน 4,200.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจ านวน 5,734 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จาก
จ านวน 562 ล้านบาท ในปี 2560  เป็นจ านวน 1,389.1 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก
จ านวน 3,638.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจ านวน 4,344.9 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม 

จากผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากจ านวน 3,006.6 ล้านบาท ในปี 2560  เป็นจ านวน 4,039.3 
ล้านบาท ในปี 2561 และมีก าไรสทุธิส าหรับปีเพิ่มขึน้จากจ านวน 460.5 ล้านบาท ในปี 2560  เป็นจ านวน 462.8 ล้านบาท ในปี 2561 

สรุปฐานะทางการเงินในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ทรัพย์สินเติบโตขึน้จากจ านวน 4,200 ล้านบาท เป็นจ านวน 
5,734 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 36.5 และหนีส้นิและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเติบโตขึน้จากจ านวน 4,200.3 ล้านบาท เป็น
จ านวน 5,734 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 36.5 
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ส าหรับมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,865,085 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 7,500 หุ้น คิดเป็น 7,500 
เสียง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด
จ านวน 3,034,865,085 เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 
ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ 
กนั 

ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จ านวน 464,384,429.90 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.13 บาท ตอ่หุ้น 
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ดังนัน้  บริษัทจึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ า ปี  2562 พิจารณาอนุมัติการจ่าย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
321,194,270.22 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท 

ทัง้นี ้ เงินปันผลดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึง่เกิดจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่ก าหนดวา่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2561 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าในปี 
2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาเป็นจ านวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตวัสงูขึน้และมี
ก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  ตามที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัศกุร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายในวนั
พฤหสับดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 

นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แหง่พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ในการนีบ้ริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของก าไรสทุธิประจ าปี ดงันัน้ บริษัทจะมีทนุส ารองตามกฎหมายรวม
จ านวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้น
ละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 321,194,270.22 บาท และจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 
10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของก าไรสทุธิประจ าปี ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอข้างต้น 

ส าหรับมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,865,085 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,865,085 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี  ้จึงขอมอบหมายให้ดร.เพ็ญนภา  
ธนสารศิลป์ กรรมการ และกรรมการอิสระ ท าหน้าที่ประธานฯ แทนตนในวาระนี ้

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 
ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ราย ดงันี ้

1. พลต ารวจสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
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3. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวตัิของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
วาระ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ บคุคลทัง้ 3 ท่านจึงมีความเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นเพื่อเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ
เพิ่มเติม 

นอกจากนี ้บริษัทมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ทัง้นี ้
การแตง่ตัง้กรรมการใหมข่องบริษัท ตามมาตรา 70 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิตามรายละเอียดที่ปรากฏในประวตัิของนายแล็พ ซน เนลสนั  เหลียง ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่านายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากได้รับอนมุตัิจากที่
ผู้ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจ านวนรวมทัง้สิน้ 9 ราย 

เนื่องจากนายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารในบริษัทอื่น ซึง่พิจารณาได้วา่เข้าข่ายเป็นกิจการอนัมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและแขง่ขนักนักบักิจการของบริษัทอยูด้่วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประวตัิของนายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง 
หวัข้อการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นนัน้ ซึ่งตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 86 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 
ก าหนดให้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 (โดยมติเสยีงข้างมากและไมร่วมกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่
ตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิแตง่ตัง้นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 



  

หน้า 14 จาก 29 
 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  

Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th 

www.planbmedia.co.th 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว โดยมี
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้รับมอบฉันทะ นายสาธิต บวรสนัติสขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุน
ไทย ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือ
หุ้น) 

ตามปกติ ในวาระนี ้กรรมการผู้มีสว่นได้เสียต้องออกจากที่ประชุม
ชัว่คราว 

กรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และขอเรียนว่า ท่ีผ่านมา หลาย
บริษัทได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม แต่ภายหลงัได้รับ
ความเห็นชอบว่า ผู้มีสว่นได้เสียสามารถอยู่ในที่ประชุมได้ เพราะ
ถึงอยา่งไร ก็ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ ได้ 

หลงัจากนัน้ กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมดจึงเดินออกจากที่ประชมุ 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ือง
ดงักลา่ว โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้รับมอบฉันทะ นายสาธิต บวรสนัติสขุ 
(ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุน
ไทย ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น) 

พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ เพราะหาก
พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นในบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออก
เสยีงในวาระนี ้จ านวนหุ้นที่มีมติเห็นด้วยควรลดน้อยลงกว่าในวาระ
ที่ผา่นมา 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ - ชีแ้จงเก่ียวกบัจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิออกเสยีงวา่ เนื่องจากผู้
ถือหุ้นมีสิทธิทกุประการในการเสนอตนเองเป็นกรรมการ ดงันัน้ 
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยดงักลา่ว จึงรวมจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของพลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ซึ่ง
ลงคะแนนเห็นชอบในการแตง่ตัง้ตนเองเป็นกรรมการ 

- ชีแ้จงเร่ืองการเชิญผู้มีสว่นได้เสียออกจากที่ประชุมว่า ตามที่ได้
ศึกษามา สาเหตทุี่ไม่ได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเพราะ
เห็นว่าการเชิญกรรมการที่มีสว่นได้เสียออกน่าจะเป็นรูปแบบที่
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ปฏิบัติกัน ทัง้นี ้ในรายการตรวจสอบ 
(Checklist) ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หรือแนวนโยบาย 
(Guideline) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้มีการ
กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้ 
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ผู้รับมอบฉันทะ นายสาธิต บวรสนัติสขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย 
ท าหน้าที่อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมของหลายบริษัท ท าให้มีความเห็น
แย้งกบัที่ปรึกษากฎหมาย ดงันี ้

1. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการ ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือธรรมเนียม
ปฏิบตัิก าหนดไว้ 

2. ตามธรรมเนียมปฏิบตัิของหลายบริษัท ไม่ว่ากรรมการผู้
มีสว่นได้เสียจะออกเสียงหรืองดออกเสียง แต่ด้วยวิธีนบั
คะแนนซึ่งไม่รวมจ านวนหุ้นท่ีงดออกเสียงนัน้ จะท าให้
ร้อยละของผลการลงคะแนนไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียย่อมงดออกเสียงตามหลัก
จรรยาบรรณ 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ การก าหนด
ข้อจ ากัดใด ๆ อันมีลกัษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ ถือหุ้นเป็น
กรรมการนัน้ จะกระท ามิได้ อันตีความได้ว่าการจ ากัดสิทธิ
ไม่ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเองเป็นกรรมการเข้า
ลกัษณะเป็นการกีดกนัมิให้ผู้ ถือหุ้นเป็นกรรมการ 

ทัง้นี ้การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ 
CG) ย่อมต้องอยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
รับทราบความคิดเห็นและจะน าประเด็นดงักล่าวไปหารือกับ
บริษัทตอ่ไป 

กรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กล่าวขอบคุณส าหรับค าอธิบายในรายละเอียดและรับว่าจะ
พิจารณาประเด็นดงักลา่วอีกครัง้ 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ชีแ้จงว่า การอนุญาตให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
ตนเองเป็นกรรมการถือเป็นมาตรฐานสากล (Global 
Standard) ทัง้นี  ้แต่ละบริษัทสามารถปฏิบัติอย่างไรก็ได้ 
เพราะไมม่ีแนวนโยบาย (Guideline) ก าหนดไว้ชดัเจน 

กรรมการ นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะเลือกปฏิบัติแบบอื่น
ตามสิทธิที่แต่ละบริษัทมี แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตาม
กฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานสากล (Global Standard) หรืออีก
นยัหนึ่งคือ ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือตนเองหรือผู้แทนของตน
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เป็นกรรมการได้ ผู้ ถือหุ้นจึงย่อมมีสิทธิเลือกตนเองหรือบคุคล
ที่ตนเสนอช่ือได้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการต้องออกตามวาระและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหมต่ามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

5.1 พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,865,085 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

5.2 นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,015,009,185 99.3457 
ไมเ่ห็นด้วย 19,855,900 0.6542 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
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5.3 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,471,085 99.9870 
ไมเ่ห็นด้วย 394,000 0.0129 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

5.4 นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการใหม่ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,865,085 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,865,085 เสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์  กล่าวเชิญกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียเข้าห้องประชุม และส่งมอบหน้าที่ประธานฯ ให้ 
พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 
ก าหนดว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กลา่วคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาด
ธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการ
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เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนตามที่ปรากฏในการน าเสนอและหนงัสอืเชิญประชุม 

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่
เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้
จดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแตล่ะราย และกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 
 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 
 

 

 

 

 
 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 

 

 

 

 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2562 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2561 

1. ประธานกร รมกา ร
บริษัท 

50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 

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

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2562 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2561 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

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

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม                 
ประจ าปี 2562 

เบีย้ประชุม                 
ประจ าปี 2561 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

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

2. ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด
คา่ตอบแทน 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทโดยก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็น
จ านวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงิน
จ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท ซึง่เท่ากับมติจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

ส าหรับมติของที่ประชุมในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้รับมอบฉันทะ นายสาธิต บวรสนัติสขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริม 
ผู้ ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสา
พิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

เนื่องจากวงเงินการจ่ายบ าเหน็จให้กรรมการคือ 7.2 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคือ 4.8 ล้านบาท  ท าให้บ าเหน็จมีลกัษณะเหมือน
คา่ตอบแทนพิเศษ (Bonus) จึงขอสอบถามวา่ 

- เงินบ าเหน็จของกรรมการที่จ่ายไปในปีที่แล้วมีจ านวนเทา่ใด 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม                 
ประจ าปี 2562 

เบีย้ประชุม                 
ประจ าปี 2561 

1. ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

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

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม                 
ประจ าปี 2562 

เบีย้ประชุม                 
ประจ าปี 2561 

1. ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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- เกณฑ์ที่น ามาใช้ค านวณเงินบ าเหน็จคืออะไร 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

และประธาน 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  - ชีแ้จงข้อซักถามเร่ืองจ านวนเงินบ าเหน็จว่า จ านวนเงินบ าเหน็จและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนคือ 4,175,000 บาท และเงินบ าเหน็จ 
2,760,000 บาท อย่างไรก็ตาม จ านวนเงิน 4,800,000 บาทท่ีบริษัทขอ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นคือวงเงินอนมุตัิ ไม่ใช่จ านวนที่จ่ายจริงซึ่งอาจ
น้อยกวา่หรือเทา่กบัวงเงินอนมุตัิ 

- ชีแ้จงข้อซักถามเร่ืองเกณฑ์การค านวนเงินบ าเหน็จว่า เกณฑ์ที่น ามาใช้
ค านวณเงินบ าเหน็จขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท หากบริษัทมีผล
ประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบ าเหน็จให้
กรรมการ ในขณะที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนและค่าเบีย้
ประชมุคณะกรรมการจะเป็นไปตามที่เลขานกุารได้ชีแ้จ้ง 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 3,034,870,585 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,870,585 เสยีง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 
โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตัง้แตปี่ 2561) และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

ในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เลือกตัง้
ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีให้แก่บริษัท เข้าท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกันกบับริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit 
fee) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 

จ านวนไมเ่กิน 5,450,300 บาท จ านวนไมเ่กิน 4,060,000 บาท 

คา่บริการอื่น ไมม่ี ไมม่ี 
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ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2562 เพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 
1,390,300 บาท หรือเทา่กบัร้อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้คา่ตอบแทน
ในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

ทัง้นี ้การเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการก าหนดคา่สอบบญัชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี  
จากการพิจารณาเห็นวา่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัท
ยอ่ยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ส าหรับการลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,870,585 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวนเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,870,585 เสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

เลขานกุารที่ประชมุแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะด าเนินกิจการด้านการขนสง่และขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารเพื่อสนบัสนนุธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ (Sport Marketing) ของบริษัท บริษัทจึงต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษ ัทจากเด ิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยม ีรายละเอ ียดปรากฏตามวตัถปุระสงค์ของบริษ ัท  
(แบบ บมจ. 002) ซึ่งได้น าสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

ทัง้นี ้ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

“(1) ถึง (35) ยงัคงเหมือนเดิม ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 

(36) ประกอบกิจการขนสง่และขนถ่ายสนิค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ รวมทัง้รับบริษัทน าของออกจากทา่เรือตามพิธีศลุกากรและการจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด” 

ส าหรับมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้รับมอบฉันทะ นายไกรฤกษ์  โพธิอภิญาณ
วิสทุธ์ิ 

การเพิ่มวตัถปุระสงค์ข้อที่ 36 ของบริษัท มีสาเหตมุาจากอะไร 

ประธานฯ พลต ารวจเอกสมชาย วานิชเสนี มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ เป็นผู้ ชีแ้จง 

กรรมการ และ
กรรมการ
ผู้จัดการ 

ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ เนื่องจากบริษัทมีหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงช่วยเหลอืการจดัการแข่งขนัและให้ความช่วยเหลือนกักีฬา
ในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้
บริษัทต้องมีใบอนญุาตในการเช่ารถ หรือซือ้รถและให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยใช้ส าหรับการเดินทางของนกักีฬา บริษัทจึงต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์
ของบริษัทเพื่อด าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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ผู้รับมอบฉันทะ นายสาธิต บวรสนัติสขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริม 
ผู้ ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสา
พิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มวตัถปุระสงค์ตามวาระนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงิน กล่าวคือจะไม่ท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ เพราะเป็นเพียงการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ใช่หรือไม ่

กรรมการ และ
กรรมการ
ผู้จัดการ 

ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ ไมก่ระทบตอ่งบการเงินเป็นเพียงการด าเนินการตามขัน้ตอนเทา่นัน้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,870,585 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง ทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,870,585 เสยีง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท 

เลขานกุารที่ประชมุแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บริษัทได้รับอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทในวาระที่ 8 
นัน้ บริษัทต้องด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ให้เป็นดงันี  ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทน าวตัถปุระสงค์และหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ
แล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทอาจจะต้องแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางประการตามที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดประสงค์ให้แก้ไข ฉะนัน้เพื่อความสะดวกต่อการจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติและ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจของบริษัท มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ตดัออกหรือยกเลิกข้อความได้
อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัประสงค์ให้แก้ไขได้ด้วย 

ส าหรับมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,034,870,585 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,870,585 เสยีง 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เร่ืองตราของบริษัท 

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขตราประทบัของบริษัท โดยตรา
ใหมข่องบริษัทปรากฏตามหน้าจอที่ได้น าเสนอ 

ตราประทับเดิม 

 

ตราประทับใหม่ 

 

 

ดงันัน้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัตราประทบัของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. บริษัทจึง
เห็นควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 46. เร่ือง ตราบริษัท 

ทัง้นี ้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. เร่ืองตราของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

ส าหรับมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว แต่ปรากฎว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. เร่ืองตราของบริษัท ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. เร่ืองตราของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,033,824,585 99.9655 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 1,046,000 0.0344 
บตัรเสยี - - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี ้มีจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,034,870,585 เสยีง 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ โดยมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้รับมอบฉันทะ นายสริุยา ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการจ่ายเงินปันผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ โดย
อ้างถึงหลกัธรรมาภิบาลวา่การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และการ
จ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ควรด าเนินให้แล้วเสร็จ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวนั
สุดท้ายตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอแนะเร่ืองการจัดสรรบ าเหน็จ
กรรมการซึ่งวงเงินดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ควร
ได้รับการอนมุตัิโดยพิจารณาจ่ายบ าเหน็จจากความสามารถในการสร้าง
ผลก าไรให้กบับริษัทฯดงันี ้

ประธานฯ พลต ารวจเอกสมชาย วานิชเสนี กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 

ผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถอืหุ้น 

นายไกรฤกษ์  โพธิอภิญาณ
วิสทุธ์ิ 

สอบถามรายละเอียดจากงบการเงิน ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด ค่า
เช่าพืน้ท่ี ก าไรขัน้ต้น อตัราดอกเบีย้กู้ยืมเงินจากธนาคาร 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ชีแ้จงข้อซกัถามเก่ียวกบัสว่นแบง่การตลาด (Market Share) ว่า สว่นแบ่ง
การตลาด (Market Share) ของอตุสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั
ในปีนีค้ือประมาณร้อยละ 12 เติบโตร้อยละ 100 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีสว่น
แบง่การตลาด (Market Share) คิดเป็นร้อยละ 6-7 และพฤติกรรมของคน
ที่เปลี่ยนมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึน้ ประกอบกับมีการพฒันาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ซึ่งท าให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยน่าสนใจยิ่งขึน้ ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า และมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนีจ้ะเติบโตขึน้เป็นร้อยละ 
20-30 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จ ากัดเพียงสื่อโฆษณานอกที่
อยู่อาศยั หากแต่รวมไปถึงการบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย การตลาดด้านดนตรี (Music Marketing) การ
ลงทนุใน BNK48 Office ตลอดจนการลงทนุในธุรกิจ e-Sport  
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ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย
การเงนิและบัญชี 

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม - ชีแ้จงเร่ืองดอกเบีย้ว่า โดยปกติ อัตราดอกเบีย้ของบริษัทคือ MLR -2 
อย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็นข้อผกูพนัเนื่องจากบริษัทได้ซือ้กิจการของบริษัทอื่น
ซึ่งท าสัญญาไว้กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้อัตรา
ดอกเบีย้ที่บริษัทต้องเสยีจริงคือร้อยละ 2 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้เจรจาขอ
ลดอตัราดอกเบีย้และขอเปลีย่นธนาคารแล้ว ในสว่นของการปรับตวัสงูขึน้
ของค่าเช่าขึน้อยู่กบัว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึน้จากการสร้างสินทรัพย์ใน
อนาคตหรือไม่ ทัง้นี  ้สัญญาเช่าบางฉบับเป็นแบบส่วนแบ่งรายได้ 
(Revenue Sharing) กลา่วคือบริษัทจ่ายค่าเช่าตามสดัสว่นของรายได้ที่
ได้รับ 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ค่าเช่าพืน้ที่มีทัง้ 2 ประเภท คือค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าขัน้ต ่า 
(Minimum Guarantee) ส าหรับค่าเช่าของบริษัทไม่ได้เป็นค่าเช่าที่ค านวณ
แบ่งตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ทัง้หมด หากอัตราการใช้
ประโยชน์ (Utilization Rate) เพิ่มขึน้ ค่าเช่าซึ่งค านวณตามส่วนแบ่งรายได้ 
(Revenue Sharing) ย่อมเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีต้นทนุคงที่
ซึง่ถกูก าหนดไว้แนน่อนแล้ว นอกจากนี ้บางครัง้ บริษัทเป็นผู้ เลือกท าสญัญา
เช่าประเภทค านวณตามสว่นแบง่รายได้ (Revenue Sharing) เพื่อป้องกนั
การเปลีย่นแปลงในอนาคตที่อาจสง่ผลกระทบตอ่จ านวนคา่เช่า 

ผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถอืหุ้น 

นายไกรฤกษ์  โพธิอภิญาณ
วิสทุธ์ิ 

สอบถามเพิ่มเติมเร่ืองโครงการร่วมกบั VGI เพื่อตอ่ยอดธุรกิจในอนาคต 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ชีแ้จงว่าความร่วมมือ (Partnership) ครัง้นี  ้ผ่านการพิจารณาตัง้แต่
ตอนต้นแล้วว่าบริษัทสามารถร่วมมือกับ VGI ได้อย่างไร โดยมองว่า
สามารถน าสิง่ที่ทัง้ 2 บริษัทยงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์และยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมมาท า
ให้น่าสนใจมากขึน้ เพิ่มอ านาจต่อรอง วิธีการสร้างลูกค้าหรือผู้มีอ านาจ
ตดัสินใจ รวมถึงสื่อใหม่บางตวัของบริษัท ถือเป็นสิ่งที่ทัง้ 2 บริษัทสามารถ
น ามาใช้ด าเนินการร่วมกันได้ทัง้สิน้ ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 
ลกูค้า และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (Stakeholder) มากกว่าเมื่อครัง้ที่บริษัทและ 
VGI เป็นบริษัทคูแ่ขง่กนั  

ผู้รับมอบฉันทะ นายสาธิต บวรสนัติสขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริม 
ผู้ ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสา
พิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

โดยปกติแล้วบริษัทฯ มกัจะไม่ให้บริการลกูค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่เป็นคู่แข่งกัน จึงมีข้อซักถามว่าบริษัทและ VGI จะได้รับผลกระทบ
หรือไม ่
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กรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ชีแ้จงว่ากรณีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ VGI เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่าง 2 บริษัท และจะเป็นไปในรูปแบบการสง่เสริมและสนบัสนนุมากกว่า
การแข่งขนั นอกจากนี ้ยงัมีการโฆษณาหลายรูปแบบที่ท าให้ลกูค้าเลือกใช้
สนิค้าทัง้ 2 อยา่งควบคูก่นัไป 

ผู้แนะน าการลงทุน
ต ร า ส า ร ทุ น
ประเภทที่ 1 

นายพรวิทย์ 
 

บริษัทมีแนวทางในการก าหนดนโยบายส าหรับวง BNK48 และการลงทนุใน
ตา่งประเทศอยา่งไร 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ชีแ้จงข้อซกัถามว่า ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จ ากัดเพียงธุรกิจสื่อโฆษณา และ 
BNK48 Office ถือเป็นอีกช่ องทางหนึ่ งของการตลาดแบบมีส่วนร่วม 
(Engagement Marketing) ซึ่งในอนาคตจะเป็นการท าเนือ้หา (Content) มาก
ขึน้ รวมถึงการจัดท าผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมด้วย ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
ลา่สดุบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
นอกเหนือไปจากการลงทนุสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัในประเทศลาว มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทฯ ด าเนินการอยูแ่ล้ว 

 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และกล่าวขอบคุณใน

นามของบริษัตอ่ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นที่สละเวลาเข้าร่วมการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 
 

ลงช่ือ  -ลายมือช่ือ-  

(พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี) 

ลงช่ือ  -ลายมือช่ือ-  

(นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ) 
เลขานกุารที่ประชมุ 

ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


