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รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2562 

ของ 

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนท่ีประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”)  
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474  
ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมกำรประชุม 

นายเกษมศานต์  อทิธธิรรมวนิิจ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชุม (“เลขำนุกำรท่ีประชุม”) ไดแ้จง้ต่อที่
ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิม่เติม) (“พ.ร.บ.บริษัท
มหำชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 31 ที่ก าหนดให้ต้องมกีารจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดอืน  
นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

คณะกรรมการ บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) มมีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
ในวนัที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรชัดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ ์
มนูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท ประจ าปี 
2561 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล และอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการตอ้งออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 เรื่องตราของบรษิทั 

วาระที ่11 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

บริษัทมีทุ นจดทะเบียนจ านวนทั ้งสิ้น  458,848,957.40 บ าท  ซึ่ งคิด เป็นทุ นช าระแล้วจ านวน 
388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,882,568,101 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยมผีูถ้อืหุ้น
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 39 ราย นับรวมจ านวนหุน้ 1,298,895,352 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะรวม 623 ราย 
นับรวมจ านวนหุ้นได้ 1,735,396,233 หุ้น ดงันัน้ รวมจ านวนผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม  662 ราย นับจ านวนหุ้นทัง้หมดได ้
3,034,291,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9668 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิัท จ านวน 3,529,607,365 หุ้น  
ซึง่มจี านวนหุน้รวมกนัเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั อนัครบองคป์ระชุมตามมาตรา 103 
แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ซึง่ก าหนดว่าต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 

ทัง้นี้ ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการบรษิัทซึ่งปัจจุบนัมจี านวน   
8 ท่านและผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 

กรรมกำรผูเ้ข้ำรว่มประชุม 

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสน ี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

2. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. ดร. พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางเพญ็นภา ธนสารศลิป์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

5. นางมลฤด ี สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

6. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศพ์ร กรรมการ 

7. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ 

8. นายเจย ์เจฟฟรยี ์วอชเชอร ์ กรรมการ 

คดิเป็นสดัสว่นกรรมการเขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 100 
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ผูบ้ริหำรท่ีเข้ำรว่มประชุม 

1. นายประสงค ์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. นางสาวพาขวญั วงศผ์ลทว ี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

3. นายณฐัวุฒ ิ อู่ยายโสม ประธานฝ่ายปฏบิตักิาร 

ท่ีปรกึษำท่ีเข้ำรว่มประชุม 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

1. นายเตมิพงศ ์ โอปนพนัธ ์ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ท่ีปรกึษำกฎหมำย 

1. นายธรีศกัดิ ์ เพช็รไพบลูย ์ บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

2. นางสาวอภชิา สงัขช์ ู บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ผูแ้ทนจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญให้พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธาน
กรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) พรอ้มกล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุ้น และเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และมอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ 
ลอืชยัขจรพนัธ ์กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ และนายเกษมศานต ์อทิธธิรรมวนิิจ เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้ าเนินการชีแ้จง
วธิกีารลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงตามระเบยีบ และเป็นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม 

เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ใหท้ีป่ระชุมทราบเพื่อให้
การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 
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1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อ

หนึ่งเสยีง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ร ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี้ 

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนนดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส
ในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ หากไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง ให้ถือว่าผูถ้ือหุ้น เหน็ชอบ
หรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสยีงของท่าน ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัใหพ้รอ้มลงลายมอืชื่อ และยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน 

ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วนที่
เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วย ส าหรบัผู้ที่ออกเสยีงเหน็ด้วยในวาระเหล่านี้  ขอให้เกบ็บตัรลงคะแนนไว้ก่อน 
และส่งคนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั หลงัเสรจ็สิน้การประชุม ทัง้นี้ การลงมตใินการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย 
ไม่ใช่การลงมตแิบบลบั แต่มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ จะถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่  

5)  บตัรคะแนนทีไ่ม่มกีารลงคะแนนใด ๆ  

ในกรณีทีท่่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อก ากบัดว้ยทุกครัง้ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุม หรอืมอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออกเสยีง 

และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรอืผู้มอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะ

ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยก
เสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
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4. ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสยีงหนึ่ง ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อกี

หนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง 
“เหน็ดว้ย” และ “ไม่เหน็ดว้ย” ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้อืหุน้มกีารออกเสยีง
ลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษิทัจะไม่นบัการออกเสยีงดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

5. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองท่านได ้โดยส่งบตัร

ลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบ

ฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนเสยีงครัง้นี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บรษิัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบรษิัท ฮนัตัน 

แอนดรูส ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดแ้ก่ นางสาวอภชิา สงัขช์ู เป็นผูต้รวจสอบและเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง

ดว้ยครบั และขออาสาสมคัรผูถ้อืหุน้ 2 ท่านร่วมเป็นผูต้รวจสอบในการนบัคะแนนเสยีงดว้ย 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีต่้องการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อน

ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ 

9. ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ที่นอกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรอืให้

ความเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ หรอืสอบถามอย่างกระชบั 

และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความ

กรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่

ก าหนด 

จากนัน้ เลขานุการทีป่ระชุมไดเ้ริม่การประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
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วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2561 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ไดส้่ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่19 เมษายน 2561 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัริายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 โดยมตขิองทีป่ระชุมในวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
แต่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561ตามรายละเอยีด
ทีเ่สนอขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วนัที ่19 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,857,585 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มผีู้ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จากตอนเริม่เปิดประชุม
จ านวน 566,000 หุ้น คิดเป็น 566,000 เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของ 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,034,857,585 เสยีง 
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วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ดร. พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพนัธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR 
Code ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ และน าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงค าอธิบายและการ
วเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2561 โดยสงัเขปให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดงันี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทขยายธุรกิจและเพิ่มความ
หลากหลายของสื่อโฆษณาทุกประเภทอย่างต่อเนื่ อง เช่น สื่อดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัย สื่อภาพนิ่ง สื่อในสนามบิน และสื่อใน
ห้างสรรพสนิค้า นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วยการเขา้ไปลงทุนในบรษิัท บีเอน็เค48 ออฟฟิศ 
จ ากดั (“BNK48 Office”) และธุรกจิ e-Sport 

จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินงานของบรษิทัเตบิโตใน
ทุกมติ ิซึง่สรุปไดด้งันี้ 

- บรษิทัมรีายไดร้วมในปี 2561 จ านวน 4,039.3 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตรอ้ยละ 34.3 จากปี 2560 

- บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ในปี 2561 จ านวน 1,418.9 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตรอ้ยละ 36.5 จากปี 2560 

- บรษิทัม ีEBITDA ในปี 2561 จ านวน 1,394 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตรอ้ยละ 37.5 จากปี 2560 

- บรษิทัมกี าไรสทุธใินปี 2561 จ านวน 642.8 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตรอ้ยละ 39.6 จากปี 2560 

- เมื่อเปรยีบเทยีบรายได้รวมของบรษิัทกบัอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า บรษิัทมอีตัราการเติบโตของ

รายได้รวมสูงกว่าอย่างมีนัยส าคญั เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามอีตัราการเติบโตทัง้ปีเพียงร้อยละ 

3.9 และอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัมอีตัราการเติบโตทัง้ปีคดิเป็นรอ้ยละ 5.7 ในขณะที่อตัรา

การเติบโตของรายได้ของบรษิัทคดิเป็นรอ้ยละ 35.3 ซึ่งมากกว่าทัง้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาประมาณ 12 

เท่า และมากกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัประมาณ 6 เท่า 

- นอกจากนี้ สดัส่วนรายได้ของบรษิัทมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตสะสม

ยอ้นหลงัจากปี 2558 จ านวนรอ้ยละ 39.9 และบรษิัทมรีายได้ 4,012 ล้านบาทในปี 2561 ทัง้นี้ การเติบโต

ของรายไดส้ว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของกลุ่มสือ่โฆษณาดจิทิลัและกลุ่มสื่อโฆษณาในสนามบนิ 

ส าหรบันโยบายต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่ บรษิัทด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านทุจรติหรอื
คอรร์ปัชัน่ ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารงานดว้ยความโปร่งใส ตลอดจนการรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  
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ทัง้นี้บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤติปฏบิตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบรกิารและพนักงานใน
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิและผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม ปัจจุบนับรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็น
สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 
2561 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ โดยบรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2561 ไวใ้น
รายงานประจ าปี 2561 ซึ่งมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอื
เชญิประชุมแลว้ 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอแนะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว โดยมผีู้ถือ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 

ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสา
พทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้) 

- เนื่องจากมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์และโทรทศัน์ผ่านสายเคเบิล
หรือเคเบิลทีวีมีมูลค่าสูงที่สุด และมีอัตราการเติบโตสูงกว่า ซึ่งคิดเป็น 
รอ้ยละ 7 ในขณะทีส่ื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัมอีตัราการเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 5 
จงึขอสอบถามว่า บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิสือ่โฆษณาทางโทรทศัน์
และโทรทศัน์ผ่านสายเคเบลิหรอืเคเบลิทวี ีหรอืไม่ 

- ไม่แน่ใจว่าค าถามต่อไปนี้ควรอยู่ในวาระนี้หรอืวาระพจิารณางบการเงนิของ
บรษิัท แต่ขอสอบถามถงึสาเหตุที่ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) เพิม่ขึน้หนึ่งเท่าตวั ทัง้นี้ แมไ้ม่ใช่จ านวนทีส่งูมาก แต่
เพิม่ขึน้จากเดมิ 0.15 ในปีทีแ่ลว้ เป็น 0.32 ในปีนี้ 

กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร 
และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ ในส่วนของค าถามแรก ขอเรยีนว่า ในปัจจุบนั สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ไม่ได้รบั
ความนิยมและไม่มีประสิทธิภาพเท่าในอดีต เนื่ องจากพฤติกรรมของคนที่
เปลี่ยนไปจากการใช้อุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
เข้าถึงโฆษณา บริษัทจึงมีความเห็นว่าไม่ควรเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว 
อย่างไรกต็าม การประกอบธุรกจิของบรษิทัในส่วนของการดูแลสทิธปิระโยชน์ให้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และส่วนของการลงทุนใน BNK48 Office 
นัน้ บรษิัทได้ร่วมมอืกบัสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขนั
ฟุตบอลทมีชาตไิทยซึ่งบรษิทัร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ ไทยรฐัทวี ีการถ่ายทอดสด
ไทยลีกซึ่งบริษัทร่วมมือกับสถานี โทรทัศน์  ทรูวิชัน่ส์ (True Vision) และ
สถานีโทรทัศน์ ทรูโฟร์ยู (True4U) และการท ารายการโทรทัศน์โดยอาศัย 
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ความร่วมมอืระหว่าง BNK48 Office และบรษิัท เวริ์คพอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ดัส่วนการลงทุนอตัราส่วน 49 ต่อ 51 นอกจากนี้ บรษิทั
ยังร่วมมือกับบริษัท  จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด (“GDH”) ในการผลิตเน้ือหา
โฆษณาต่าง ๆ และน ามาร่วมกบัสนิทรพัยอ์ื่นที่บรษิทัม ีก่อนจะน าเสนอต่อลกูคา้ 
ซึง่เป็นแนวทางทีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากกว่า 

การที่อตัราการเติบโตของสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์และโทรทศัน์ผ่านสายเคเบิล
หรอืเคเบิลทีวสีูงกว่าสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั น่าจะมสีาเหตุมาจากการที่คน
ก าลงัอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ท าให้ลูกค้า นักการตลาด หรอืบริษัทท าข่าวหรือ
โฆษณา (Agency) ยงัให้ความสนใจกบัสดัส่วนของผูช้มและผูฟั้ง (Rating) เพราะ
เป็นสิง่สะท้อนความนิยมไดอ้ย่างชดัเจน ในขณะทีส่ื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัยงั
ไม่ได้รับความสนใจและการพัฒนาในเรื่องของการวัดผล ฉะนัน้ หากมีการ
ประเมินค่าความนิยมจากสื่อต่าง ๆ อย่างจรงิจงั บรษิัทเชื่อว่า สื่อโฆษณาทาง
โทรทศัน์จะยงัคงอยู่ เพยีงแต่จะมสีดัสว่นลดลง คลา้ยกบัสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์
ในต่างประเทศ ทัง้สหรฐัอเมรกิาและยุโรป ซึง่มสีดัส่วนไม่ถงึรอ้ยละ 50 และน้อย
กว่าสดัส่วนในประเทศไทยในปัจจุบนั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 60-70 จงึควรจะพจิารณา
ถงึขอ้มูลทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ดัสว่นดงักล่าว เพราะอาจมสีื่อโฆษณาบางประเภท
ทีไ่ม่ใช่สือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ แต่ถูกพจิารณารวมไปกบัโฆษณาทางโทรทศัน์ 

ฉะนัน้ บรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่าจะไม่เขา้ไปลงทุนในธุรกจิสือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ 
แต่จะร่วมมอืกบัสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ ที่ต้องการซื้อเนื้อหาโฆษณาหรอืรายการ
ทางโทรทศัน์จากบรษิทัแทน 

กรรมกำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ดร. พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ ชี้แจงเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt to Equity Ratio) ว่า 
เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในโครงการใหม่และเป็นโครงการใหญ่
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Central World Connect ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 
300-500 ลา้นบาท และยงัมจีออื่น ๆ จ านวนมากซึง่จะเพิม่ศกัยภาพของบรษิทัใน
การเพิ่มยอดขายจากสื่อดิจิตอลทัว่ประเทศ ท าให้บริษัทซึ่งต้องการสัง่ซื้อจอ
ดจิทิลัในประมาณมาก ต้องต่อรองกบัผู้จดัหาสนิค้า (Supplier) เพื่อให้บรษิัทได้
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) นานขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทจัดการ
สภาพคล่องระยะสัน้ไดด้ขี ึน้ ฉะนัน้อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to 
Equity Ratio) ทีเ่พิม่ขึน้จงึมสีาเหตุมาจากหนี้จากโครงการที่บรษิทัท ากบัผูจ้ดัหา
สนิคา้ (Supplier) 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ 
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วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ของบริษัท ประจ ำปี 2561 
 ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ดร. พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอ

รายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

ดร. พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัจะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชเีพื่อ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี 

ในการนี้ บรษิทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ประจ าปี 2561 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่รายละเอยีดปรากฏอยู่ในส าเนางบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ประจ าปี 2561 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561 ดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2561 
ของบรษิทัและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 จงึเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้  ตามทีแ่สดงไวใ้นเล่มงบการเงนิประจ าปี 2561 ซึง่ได้
จดัส่งใหก้บัผู้ถอืหุน้พร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมในรูปแบบ QR Code ในการนี้ ขอน าเสนอขอ้มูลงบแสดงฐานะทางการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็บางสว่นใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

จากขอ้มลูแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็เปรยีบเทยีบบางส่วน บรษิทัมสีนิทรพัย์
รวมเพิม่ขึน้จากจ านวน 4,200.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจ านวน 5,734 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงนิรวม มหีนี้สนิ
รวมเพิม่ขึน้จากจ านวน 562 ลา้นบาท ในปี 2560  เป็นจ านวน 1,389.1 ลา้นบาท ในปี 2561 ของงบการเงนิรวม และมสี่วน
ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากจ านวน 3,638.3 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็นจ านวน 4,344.9 ลา้นบาท ในปี 2561 ของงบการเงนิรวม 

จากผลการด าเนินงาน บรษิทัมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จากจ านวน 3,006.6 ลา้นบาท ในปี 2560  เป็นจ านวน 
4,039.3 ล้านบาท ในปี 2561 และมกี าไรสุทธสิ าหรบัปีเพิม่ขึน้จากจ านวน 460.5 ล้านบาท ในปี 2560  เป็นจ านวน 462.8 
ลา้นบาท ในปี 2561 

สรุปฐานะทางการเงนิในปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 ทรพัย์สนิเติบโตขึน้จากจ านวน 4,200 ล้านบาท เป็น
จ านวน 5,734 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 36.5 และหนี้สนิและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้เตบิโตขึน้จากจ านวน 4,200.3 
ลา้นบาท เป็นจ านวน 5,734 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 36.5 
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ส าหรบัมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
แต่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั 
ประจ าปี 2561 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,865,085 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 7,500 หุ้น คิด
เป็น 7,500 เสยีง ท าใหใ้นวาระนี้มจี านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและผูร้บั
มอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,034,865,085 เสยีง 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล และอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

เลขานุการทีป่ระชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 44 ก าหนดหา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวน
หุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ  จ านวน 464,384,429.90 บาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร 0.13 บาท ต่อหุน้ 
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ดังนัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่าย 
เงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงนิรวม
ทัง้สิน้ 321,194,270.22 บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลหุน้ละ 0.091 บาท 

ทัง้นี้ เงนิปันผลดงักล่าว คดิเป็นรอ้ยละ 69.17 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลตามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ ซึง่เกดิจากผลการด าเนินงานส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยการจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท ซึ่งก าหนดว่าบรษิัทจะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 ทีผ่่านมา จะเหน็
ว่าในปี 2562 บรษิัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจ านวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่
ปรบัตวัสงูขึน้และมกี าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 

ในการนี้ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล ตามทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 
ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ
ก าหนดจ่ายในวนัพฤหสับดทีี ่30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
แลว้ 

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ และขอ้บังคบัของบรษิัท ขอ้ 45 ก าหนดให ้บรษิัท
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ในการนี้บรษิทัจะจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 
2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 10,534,896 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.27 ของก าไรสทุธปิระจ าปี ดงันัน้ บรษิทัจะมี
ทุนส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 45,884,896 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมอีตัราการ
จ่ายเงนิปันผลหุน้ละ 0.091 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 321,194,270.22 บาท และจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2561 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายเป็นจ านวน 10,534,896 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.27 ของก าไรสทุธปิระจ าปี ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ส าหรบัมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
แต่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ในรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
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มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,865,085 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นท าให้ในวาระนี้  
มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,865,085 เสยีง 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรต้องออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้  จึงขอมอบหมายให้ดร.เพ็ญนภา 
ธนสารศลิป์ กรรมการ และกรรมการอสิระ ท าหน้าทีป่ระธานฯ แทนตนในวาระนี้ 

เลขานุการทีป่ระชุมแจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัท
ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี้ 

1. พลต ารวจสมชาย วาณิชเสน ี ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ, ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

2. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

3. นางมลฤด ี สขุพนัธรชัต ์ กรรมการ, กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณากลัน่กรองคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวตัิของ
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งวาระ ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชญิประชุมแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บรษิัท โดยกรรมการอสิระที่ไดร้บัการเสนอชื่อสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันัน้ บุคคลทัง้ 3 ท่านจงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

โดยในระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้าได ้อย่างไรกต็าม ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเขา้รบัคดัเลอืก
เป็นกรรมการเพิม่เตมิ 

นอกจากนี้ บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่อกี 1 ท่าน คอื นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง 
ทัง้นี้ การแต่งตัง้กรรมการใหม่ของบริษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ 

บรษิทัจงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัติามรายละเอยีดทีป่รากฏในประวตัขิองนายแลพ็ ซน เนลสนั  เหลยีง ทีไ่ด้
จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่านายแล็พ ซน เนลสนั  เหลียง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท และมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เติม) ตลอดจน
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ หากไดร้บัอนุมตัจิากทีผู่ป้ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัจะมคีณะกรรมการจ านวนรวมทัง้สิน้ 9 ราย 

เน่ืองจากนายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น ซึง่พจิารณาได้ว่าเขา้ข่ายเป็น
กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและแขง่ขนักนักบักจิการของบรษิทัอยู่ดว้ย โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามประวตัขิองนายแลพ็ 
ซน เนลสนั เหลยีง หวัขอ้การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่นนัน้ ซึง่ตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ มาตรา 86 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27 ก าหนดใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 (โดยมตเิสยีงขา้งมากและไม่รวมกรรมการทีต่อ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้) เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้ใหก้รรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ทัง้ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เหน็ควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง
ดงักล่าว โดยมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 
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ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย ท าหน้าทีอ่าสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อื
หุน้) 

ตามปกติ ในวาระนี้  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่
ประชุมชัว่คราว 

กรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ 

ดร.เพญ็นภา ธนสารศลิป์ ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และขอเรียนว่ า ที่ผ่ านมา  
หลายบริษัทได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม แต่
ภายหลงัได้รบัความเหน็ชอบว่า ผูม้สี่วนได้เสยีสามารถอยู่ในที่
ประชุมได้ เพราะถึงอย่างไร ก็ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ 
นัน้ ๆ ได ้

หลงัจากนัน้ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดจงึเดนิออกจากทีป่ระชุม 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศลิป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
เรื่องดงักล่าว โดยมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิในวาระนี้ ดงันี้ 

ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย ท าหน้าที่อาสาพทิกัษ์สทิธผิู้
ถอืหุน้) 

พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถือหุ้นของบรษิัทหรอืไม่ เพราะ
หากพลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ถอืหุน้ในบรษิทั แต่ไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในวาระนี้ จ านวนหุ้นที่มมีติเหน็ด้วยควรลดน้อยลงกว่า
ในวาระทีผ่่านมา 

ท่ีปรกึษำกฎหมำย นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบลูย ์ - ชี้แจงเกี่ยวกับจ านวนหุ้นทั ้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงว่ า 
เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิทุกประการในการเสนอตนเองเป็น
กรรมการ ดังนัน้ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีมติ เห็นด้วย
ดงักล่าว จงึรวมจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของพลต ารวจเอก
สมชาย วาณิชเสนี ซึ่งลงคะแนนเหน็ชอบในการแต่งตัง้ตนเอง
เป็นกรรมการ 

- ชี้แจงเรื่องการเชญิผู้มสี่วนได้เสยีออกจากที่ประชุมว่า ตามที่
ได้ศึกษามา สาเหตุที่ไม่ได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสยีออก
เพราะเห็นว่าการเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสยีออกน่าจะเป็น
รูปแบบที่บรษิัทจดทะเบยีนอื่น ๆ ปฏบิตัิกนั ทัง้นี้ ในรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หรอื
แนวนโยบาย (Guideline) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ไม่ไดม้กีารกล่าวถงึเรื่องนี้ไว ้
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ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย 
ท าหน้าทีอ่าสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้) 

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมของหลายบริษัท ท าให้มีความเห็น
แยง้กบัทีป่รกึษากฎหมาย ดงันี้ 

1. กรรมการผู้มีส่วนได้เสยีต้องออกจากที่ประชุมในวาระ
การเลือกตัง้กรรมการ ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือธรรม
เนียมปฏบิตักิ าหนดไว ้

2. ตามธรรมเนียมปฏบิตัขิองหลายบรษิทั ไม่ว่ากรรมการ
ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะออกเสยีงหรอืงดออกเสยีง แต่ดว้ยวธิี
นบัคะแนนซึง่ไม่รวมจ านวนหุน้ทีง่ดออกเสยีงนัน้ จะท า
ใหร้อ้ยละของผลการลงคะแนนไม่ต่างกนั อย่างไรกต็าม 
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียย่อมงดออกเสียงตามหลัก
จรรยาบรรณ 

ท่ีปรกึษำกฎหมำย นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบลูย ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพ.ร.บ.บรษิัทมหาชนฯ การก าหนด
ขอ้จ ากดัใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็นการกดีกนัมใิห้ผูถ้ือหุ้นเป็น
กรรมการนัน้ จะกระท ามไิด้ อนัตีความได้ว่าการจ ากดัสทิธิ
ไม่ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลือกตนเองเป็นกรรมการเข้า
ลกัษณะเป็นการกดีกนัมใิหผู้ถ้อืหุน้เป็นกรรมการ 

ทัง้นี้  การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ 
CG) ย่อมต้องอยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
รบัทราบความคดิเหน็และจะน าประเดน็ดงักล่าวไปหารอืกบั
บรษิทัต่อไป 

กรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ 

ดร.เพญ็นภา ธนสารศลิป์ กล่าวขอบคุณส าหรบัค าอธบิายในรายละเอียดและรบัว่าจะ
พจิารณาประเดน็ดงักล่าวอกีครัง้ 

ท่ีปรกึษำกฎหมำย นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบลูย ์ ชี้แจงว่า การอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
ตนเองเป็นกรรมการถือเป็นมาตรฐานสากล (Global 
Standard) ทัง้นี้  แต่ละบริษัทสามารถปฏิบัติอย่างไรก็ได ้
เพราะไม่มแีนวนโยบาย (Guideline) ก าหนดไวช้ดัเจน 

กรรมกำร นายเอกภกัดิ ์นิราพาธพงศพ์ร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบรษิัทอื่นจะเลอืกปฏบิตัิแบบอื่น
ตามสทิธิที่แต่ละบรษิัทมี แต่บรษิัทประสงค์จะปฏิบตัิตาม
กฎหมายซึง่เป็นมาตรฐานสากล (Global Standard) 
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หรอือกีนยัหนึ่งคอื ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อตนเอง 
หรอืผูแ้ทนของตนเป็นกรรมการได ้ผูถ้อืหุน้จงึย่อมมสีทิธ ิ
เลอืกตนเองหรอืบุคคลทีต่นเสนอชื่อได ้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการตอ้งออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งต้น 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และอนุมตัิการ
แต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

5.1 พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,865,085 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

5.2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้รับการแต่งตัง้ให้กลับเข้าให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,015,009,185 99.3457 
ไม่เหน็ดว้ย 19,855,900 0.6542 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
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5.3 นางมลฤดี สุขพนัธรชัต์ ได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัเขา้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,471,085 99.9870 
ไม่เหน็ดว้ย 394,000 0.0129 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

5.4 นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการใหม่ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,865,085 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นท าให้ในวาระนี้  
มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,865,085 เสยีง 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กล่าวเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าห้องประชุม และส่งมอบหน้าที่ประธานฯ  
ใหพ้ลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสน ี

เลขานุการทีป่ระชุมแจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ขอ้ 36 ก าหนดว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีต้องพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้  คณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทและขนาดธุรกจิของบรษิัท ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัแลว้ โดยจาก
การพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ  
บริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในการ
น าเสนอและหนงัสอืเชญิประชุม 

นอกจากนี้ บรษิทัเหน็ควรก าหนดกรอบการจ่ายเงนิบ าเหน็จประจ าปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการบรษิทั เป็นเงนิ
จ านวนไม่เกนิ 7,200,000 บาท และเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสดัส่วนของเดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสัดส่วน 
ของเดือน) 

 

 

 

 

 
  
 
 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน อตัรำค่ำตอบแทนรำย
เดือนประจ ำปี 2562 

อตัรำค่ำตอบแทนรำย
เดือนประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 บาท/เดอืน 50,000 บาท/เดอืน 

2. กรรมการบรษิทั 30,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน อตัรำค่ำตอบแทนรำย
เดือนประจ ำปี 2562 

อตัรำค่ำตอบแทนรำย
เดือนประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดอืน 20,000 บาท/เดอืน 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

 

 

 

 

 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม                 
ประจ ำปี 2562 

เบี้ยประชุม                 
ประจ ำปี 2561 

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

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

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม                 
ประจ ำปี 2562 

เบี้ยประชุม                 
ประจ ำปี 2561 

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

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

ทัง้นี้ ที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทโดยก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จ 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม                 
ประจ ำปี 2562 

เบี้ยประชุม                 
ประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

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

2. กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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ประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ำกบัมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

ส าหรบัมตขิองทีป่ระชุมในวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอแนะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว โดยมผีู้ถือ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 

ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผู้ แ ท น จ าก สม าค ม ส่ ง เส ริ ม 
ผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์
สทิธผิูถ้อืหุน้) 

เนื่องจากวงเงนิการจ่ายบ าเหน็จใหก้รรมการคอื 7.2 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่า
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคือ 4.8 ล้านบาท  ท าให้บ าเหน็จมีลกัษณะ
เหมอืนค่าตอบแทนพเิศษ (Bonus) จงึขอสอบถามว่า 

- เงนิบ าเหน็จของกรรมการทีจ่่ายไปในปีทีแ่ลว้มจี านวนเท่าใด 

- เกณฑท์ีน่ ามาใชค้ านวณเงนิบ าเหน็จคอือะไร 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

และประธำน 
กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

นางมลฤด ีสขุพนัธรชัต ์  - ชีแ้จงขอ้ซกัถามเรื่องจ านวนเงนิบ าเหน็จว่า จ านวนเงนิบ าเหน็จและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิัท 
โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดอืนคอื 4,175,000 บาท และเงนิ
บ าเหน็จ 2,760,000 บาท อย่างไรกต็าม จ านวนเงนิ 4,800,000 บาท
ทีบ่รษิทัขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คอืวงเงนิอนุมตั ิไม่ใช่จ านวน
ทีจ่่ายจรงิซึง่อาจน้อยกว่าหรอืเท่ากบัวงเงนิอนุมตั ิ

- ชี้แจงข้อซักถามเรื่องเกณฑ์การค านวนเงินบ าเหน็จว่า เกณฑ์ที่
น ามาใช้ค านวณเงินบ าเหน็จขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท หาก
บริษัทมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะพิจารณา
จ่ายเงนิบ าเหน็จให้กรรมการ ในขณะที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการจะเป็นไปตามทีเ่ลขานุการ
ไดช้ีแ้จง้ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 

ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม 

เหน็ดว้ย 3,034,870,585 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุม 

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นท าให้ในวาระนี้  
มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,870,585 เสยีง 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  
และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่า
สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีได้ 

ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายเตมิพงศ ์ โอปนพนัธ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 และ/หรอื (เป็น
ผู้ลงลายมือชื่ อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2561) และ/หรอื 

2. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 และ/หรอื 

3. นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชทีี่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านั กงาน อีวาย จ ากดั 
เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชรีายอื่นของบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชใีห้แก่บรษิัท  
เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแทนได ้
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ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัจะเป็นผูส้อบบญัชจีากส านกังานบญัชเีดยีวกนักับบรษิทั 

 
 

 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ส าหรบัรอบปีบญัช ี2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 5,450,300 บาท ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าวไม่รวมค่าบรกิารอื่นๆ 
(Non-audit fee) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยประจ าปี 2562 เพิม่ขึน้ จากระยะเวลาบญัชทีีผ่่าน
มา 1,390,300 บาท หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 34.24 เน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัและจ านวนบรษิทัย่อยทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ 
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชขีา้งตน้ ไม่รวมค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Services) 

ทัง้นี้ การเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย และการก าหนดค่าสอบบญัชขีา้งต้นไดผ้่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละประสบการณ์การท างาน
ของผู้สอบบญัช ีจากการพจิารณาเหน็ว่าบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชทีี่มคีวามเป็นอสิระ มคีวาม
เชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์
หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อยของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว 

ทัง้นี้  ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

ส าหรบัการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
แต่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
และบรษิทัย่อย 

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

ค่าบรกิารอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี
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มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,870,585 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นท าให้ในวาระนี้ มี
จ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,870,585 เสยีง 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

เลขานุการทีป่ระชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัประสงค์ทีจ่ะด าเนินกจิการดา้นการขนส่งและขนถ่าย
สนิคา้และคนโดยสารเพื่อสนับสนุนธุรกจิสปอรต์มารเ์กต็ติ้ง (Sport Marketing) ของบรษิทั บรษิทัจงึต้องด าเนินการแกไ้ข
เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิม ี35 ขอ้ เป็น 36 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั (แบบ 
บมจ. 002) ซึง่ไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทัง้นี้  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
และอนุมตักิารแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิม ี35 ขอ้ เป็น 36 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

“(1) ถงึ (35) ยงัคงเหมอืนเดมิ ไม่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงแต่อย่างใด 

(36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้รบับรษิัทน าของออกจากท่าเรอืตามพธิศีุลกากรและการจดัระวางการขนส่งทุก
ชนดิ” 

ส าหรบัมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอแนะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว โดยมผีู้ถือ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 
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ผูร้บัมอบฉันทะ นายไกรฤกษ์ โพธอิภญิาณวสิทุธิ ์ การเพิม่วตัถุประสงคข์อ้ที ่36 ของบรษิทั มสีาเหตุมาจากอะไร 

ประธำนฯ พลต ารวจเอกสมชาย วานิชเสน ี มอบหมายให ้ดร.พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์เป็นผูช้ีแ้จง 

กรรมกำร และ
กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

ดร.พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ เนื่องจากบรษิัทมหีน้าที่ดูแลสทิธปิระโยชน์ของสมาคมกฬีาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงช่วยเหลือการจดัการแข่งขนัและให้ความช่วยเหลือ
นักกีฬาในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้บรษิัทต้องมใีบอนุญาตในการเช่ารถ หรอืซื้อรถและให้สมาคม
กฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใชส้ าหรบัการเดนิทางของนกักฬีา บรษิทัจงึ
ตอ้งแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัเพื่อด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผู้ แทนจากสมาคมส่ งเสริม 
ผู้ ลงทุ นไทย ท าหน้ าที่ อาสา
พทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้) 

สอบถามเพิม่เตมิว่า การเพิม่วตัถุประสงคต์ามวาระนี้จะไม่มผีลกระทบต่อ
งบการเงนิ กล่าวคอืจะไม่ท าใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ เพราะเป็นเพยีงการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ใช่หรอืไม่ 

กรรมกำร และ
กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

ดร.พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ ไม่กระทบต่องบการเงนิเป็นเพยีงการด าเนินการตามขัน้ตอนเท่านัน้ 

เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,870,585 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง 
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นท าให้ในวาระนี้  
มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,870,585 เสยีง 

วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงคข์องบริษทั 

เลขานุการทีป่ระชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัไดร้บัอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัใน
วาระที ่8 นัน้ บรษิทัต้องด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. ของบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัต่อนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั ใหเ้ป็นดงันี้  

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 36 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ” 

ทัง้นี้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 
3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

ในกรณีทีบ่รษิทัน าวตัถุประสงคแ์ละหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีแ่กไ้ขใหม่ขา้งต้นซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ไดอ้นุมตัแิลว้ไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั บรษิทัอาจจะตอ้งแกไ้ขขอ้ความหรอืถอ้ยค าบางประการตามที่
นายทะเบยีนบรษิัทมหาชนจ ากดัประสงคใ์หแ้กไ้ข ฉะนัน้เพื่อความสะดวกต่อการจดทะเบยีนดงักล่าว จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้อนุมตัแิละมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ านาจของบรษิทั มอี านาจแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ตดัออก
หรอืยกเลกิขอ้ความไดอ้กีตามทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัประสงคใ์หแ้กไ้ขไดด้ว้ย 

ส าหรบัมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเห็นเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว แต่
ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3. ให้สอดคล้องกบั
การแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิการแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3. ให้สอดคลอ้งกบัการแก้ไขเพิม่เติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,034,870,585 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นท าให้ในวาระนี้ มี
จ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,870,585 เสยีง 

วำระท่ี 10 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 46. เรือ่งตรำของบริษทั 

เลขานุการทีป่ระชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะแกไ้ขตราประทบัของบรษิทั โดย
ตราใหม่ของบรษิทัปรากฏตามหน้าจอทีไ่ดน้ าเสนอ 

 

ตรำประทบัเดิม 

 

ตรำประทบัใหม่ 

 

ดงันัน้เพื่อให้เกดิความสอดคล้องกบัตราประทบัของบรษิัท ซึ่งปรากฏอยู่ในขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 46. 
บรษิทัจงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 46. เรื่อง ตราบรษิทั 
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ทัง้นี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
และอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46. เรื่องตราของบรษิทั ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

ส าหรบัมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเห็นเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว แต่
ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 46. เรื่องตราของบรษิัท ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งต้น 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 46. เรื่องตราของบรษิัท ด้วย

คะแนนเสยีง ดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,033,824,585 99.9655 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 1,046,000 0.0344 
บตัรเสยี - - 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าให้ในวาระนี้ มี
จ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร ับมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 
3,034,870,585 เสยีง 

วำระท่ี 11 พิจำรณำเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัเรื่องต่าง ๆ โดยมผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 
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ผูร้บัมอบฉันทะ นายสรุยิา ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทน
คณะกรรมการ โดยอา้งถงึหลกัธรรมาภิบาลว่าการจดัประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี และการจ่ายเงนิปันผลบรษิัทฯ ควร
ด าเนินให้แล้วเสร็จ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวันสุดท้ายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอแนะเรื่องการจัดสรรบ าเหน็จ
กรรมการซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นแล้ว ควรได้รบัการอนุมตัิโดยพิจารณาจ่ายบ าเหน็จจาก
ความสามารถในการสรา้งผลก าไรใหก้บับรษิทัฯดงันี้ 

ประธำนฯ พลต ารวจเอกสมชาย วานิชเสน ี กล่าวขอบคุณและรบัขอ้เสนอแนะไวพ้จิารณา 

ผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถ้อื
หุ้น 

นายไกรฤกษ์ โพธอิภญิาณวสิทุธิ ์ สอบถามรายละเอียดจากงบการเงิน ในส่วนของส่วนแบ่ง
การตลาด ค่าเช่าพื้นที่ ก าไรขัน้ต้น อตัราดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน
จากธนาคาร 

กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ ชีแ้จงขอ้ซกัถามเกีย่วกบัส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 
ว่า ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของอุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณานอกที่อยู่อาศยัในปีนี้คอืประมาณรอ้ยละ 12 เติบโต
รอ้ยละ 100 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมสี่วนแบ่งการตลาด (Market 
Share) คดิเป็นรอ้ยละ 6-7 และพฤตกิรรมของคนทีเ่ปลีย่นมา
ใช้ชวีตินอกบ้านมากขึน้ ประกอบกบัมกีารพฒันาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ซึ่งท าใหส้ื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัน่าสนใจยิง่ขึน้ ใน
อกี 10 ปีขา้งหน้า และมคีวามเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะ
เติบโตขึน้เป็นร้อยละ 20-30 อย่างไรกต็าม ธุรกจิของบรษิัท
ไม่ไดจ้ ากดัเพยีงสือ่โฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยั หากแต่รวมไปถงึ
การบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย การตลาดด้านดนตรี (Music Marketing)  
การลงทุนใน BNK48 Office ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจ  
e-Sport  
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ประธำนฝ่ำยกำรเงินและ
บญัชี 

นายประสงค ์จรุงเบญจธรรม - ชีแ้จงเรื่องดอกเบีย้ว่า โดยปกติ อตัราดอกเบีย้ของบรษิทัคอื 
MLR -2 อย่างไรกต็าม ซึง่เป็นขอ้ผกูพนัเนื่องจากบรษิทัไดซ้ือ้
กจิการของบรษิทัอื่นซึง่ท าสญัญาไวก้บัธนาคาร ไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ อตัราดอกเบี้ยที่บรษิัทต้องเสยีจรงิคอื
รอ้ยละ 2 อย่างไรกต็าม บรษิัทได้เจรจาขอลดอตัราดอกเบี้ย
และขอเปลีย่นธนาคารแลว้ ในส่วนของการปรบัตวัสงูขึน้ของ
ค่าเช่าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้าง
สนิทรพัยใ์นอนาคตหรอืไม่ ทัง้นี้ สญัญาเช่าบางฉบบัเป็นแบบ
ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) กล่าวคอืบรษิัทจ่ายค่า
เช่าตามสดัสว่นของรายไดท้ีไ่ดร้บั 

กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ค่าเช่าพืน้ทีม่ที ัง้ 2 ประเภท คอืค่าเช่าคงที ่และ
ค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Guarantee) ส าหรบัค่าเช่าของบรษิัท
ไม่ได้เป็นค่าเช่าที่ค านวณแบ่งตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue 
Sharing) ทัง้หมด หากอตัราการใชป้ระโยชน์ (Utilization Rate) 
เพิ่มขึ้น ค่าเช่าซึ่งค านวณตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue 
Sharing) ย่อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีต้นทุน
คงที่ซึ่งถูกก าหนดไว้แน่นอนแล้ว นอกจากนี้ บางครัง้ บริษัท
เป็นผูเ้ลอืกท าสญัญาเช่าประเภทค านวณตามส่วนแบ่งรายได ้
(Revenue Sharing) เพื่อป้องกนัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อจ านวนค่าเช่า 

ผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถ้อื
หุ้น 

นายไกรฤกษ์ โพธอิภญิาณวสิทุธิ ์ สอบถามเพิม่เตมิเรื่องโครงการร่วมกบั VGI เพื่อต่อยอดธุรกจิใน
อนาคต 

กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ ชีแ้จงว่าความร่วมมอื (Partnership) ครัง้นี้ ผ่านการพจิารณา
ตัง้แต่ตอนต้นแล้วว่าบริษัทสามารถร่วมมือกับ VGI ได้
อย่างไร โดยมองว่าสามารถน าสิง่ที่ทัง้ 2 บริษัทยงัไม่ได้ใช้
ประโยชน์และยงัไม่เป็นที่นิยมมาท าใหน่้าสนใจมากขึน้ เพิ่ม
อ านาจต่อรอง วธิกีารสรา้งลูกค้าหรอืผูม้อี านาจตดัสนิใจ รวมถึง
สื่อใหม่บางตัวของบริษัท ถือเป็นสิ่งที่ทัง้ 2 บริษัทสามารถ
น ามาใชด้ าเนินการร่วมกนัไดท้ัง้สิน้ ซึง่น่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อบรษิทั ลกูคา้ และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholder) มากกว่า
เมื่อครัง้ทีบ่รษิทัและ VGI เป็นบรษิทัคู่แขง่กนั 
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ผูร้บัมอบฉันทะ นายสาธติ บวรสนัตสิขุ 
(ผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิ 
ผูล้งทุนไทย ท าหน้าทีอ่าสา
พทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้) 

โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะไม่ ให้บริการลูกค้าที่ อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่เป็นคู่แข่งกัน จึงมีข้อซักถามว่า
บรษิทัและ VGI จะไดร้บัผลกระทบหรอืไม่ 

กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ ชี้แจงว่ากรณีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ VGI เป็นความ
ร่วมมอืกนัระหว่าง 2 บรษิทั และจะเป็นไปในรูปแบบการส่งเสรมิ
และสนับสนุนมากกว่าการแข่งขนั นอกจากนี้ ยงัมีการโฆษณา
หลายรปูแบบทีท่ าใหล้กูคา้เลอืกใชส้นิคา้ทัง้ 2 อย่างควบคู่กนัไป 

ผู้แนะน ำกำรลงทุนตรำ
สำรทุนประเภทท่ี 1 

นายพรวทิย ์
 

บรษิัทมแีนวทางในการก าหนดนโยบายส าหรบัวง BNK48 และ
การลงทุนในต่างประเทศอย่างไร 

กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ ชีแ้จงขอ้ซกัถามว่า ธุรกจิของบรษิทัไม่ไดจ้ ากดัเพยีงธุรกจิสื่อ
โฆษณา และ  BNK48 Office ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ งของ
การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ซึ่ งใน
อนาคตจะเป็นการท าเน้ือหา (Content) มากขึ้น รวมถึงการ
จดัท าผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมด้วย ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ 
ล่าสุดบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่
ประเทศสงิคโปร ์ซึ่งนอกเหนือไปจากการลงทุนสื่อโฆษณานอก
ทีอ่ยู่อาศยัในประเทศลาว มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี ซึ่งบรษิัทฯ 
ด าเนินการอยู่แลว้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และกล่าว
ขอบคุณในนามของบรษิต่ัอผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 

ลงชื่อ  -ลายมอืชื่อ-  

(พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี) 

ลงชื่อ  -ลายมอืชื่อ-  

(นายเกษมศานต ์อทิธธิรรมวนิิจ) 
เลขานุการทีป่ระชุม 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 

ของ 

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)
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รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 

ของ 

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนท่ีประชุม 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมเมื่อ
วนัที ่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งรชัดา บอลรมู โรงแรมเอสซ ี ปารค์ กรุงเทพ เลขที ่ 474 ถนนประดษิฐม์นูธรรม  
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมกำรประชุม 

นายเกษมศานต์ อทิธธิรรมวนิิจ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชุม (“เลขำนุกำรท่ีประชุม”) ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุม
ว่าคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ในครัง้นี้เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระ
การประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยการเขา้
ลงทุนในบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) (“MACO”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
การเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการกบั MACO และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 

วาระที ่3 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวนทัง้สิน้ 458,848,957.40 บาท ซึง่คดิเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 388,256,810.10 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,882,568,101 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

ผูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 43 ราย นับรวมจ านวนหุน้ 981,824,038 หุน้ และโดยการมอบ
ฉนัทะรวม 656 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้1,563,474,686 หุน้  

ดงันัน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 699 ราย นบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้2,545,298,724 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 65.5571 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ อนัครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชน พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษทัมหำชนฯ”) และ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ซึง่ก าหนดว่าต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 
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กรรมกำรผูเ้ข้ำรว่มประชุม 

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  

2. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นางเพญ็นภา ธนสารศลิป์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

4. นางมลฤด ี สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

5. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศพ์ร กรรมการ 

6. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ 

กรรมกำรผูไ้ม่ได้เข้ำรว่มประชุม 

1. ดร. พนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายแลพ็  ซน  เนลสนั  เหลยีง กรรมการ 

ผูบ้ริหำรท่ีเข้ำรว่มประชุม 

1. นายประสงค ์  จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. นางสาวพาขวญั วงศพ์ลทว ี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ท่ีปรกึษำท่ีเข้ำรว่มประชุม 

ท่ีปรกึษำกำรเงินอิสระ บริษทั สยำม อลัฟำ แคปปิตอล จ ำกดั 

1. นายโชษติ  เดชวณิชยนุมตั ิ

2. นางสาวเจนจริา  เลก็วจิติรธาดา 

3. นางสาวนุจณี  นิรตัศิยางกรู 

ท่ีปรกึษำกำรเงิน บริษทั หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

1. นายวรารตัน์  ชุตมิติ 

2. นางสาวณิชา  เตชสัอนนัต ์

ท่ีปรกึษำกฎหมำย ส ำนักงำนกฎหมำยวีระวงศ-์ชินวฒัน์ และพำรท์เนอร ์

1. นางวรีะนุช  ธรรมาวรานุคุปต ์

2. นายปรทิศัน์  จ านงศลิป์ 
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3. นายวจิติร  สทุธศิรปีก 
ผูเ้ข้ำรว่มประชุมอ่ืน 

เจ้ำหน้ำท่ีจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย”์) 

1. นางสาวชยาภรณ์  ต่างววิฒัน์ 

2. นางสาวศริกิุล   ชยัเวชสกุล 

เจ้ำหน้ำท่ีจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. คุณองัคณา ชดูวง 

2. คุณนิภาดา ปณฏัฏาสริ ิ

3. คุณชนิษฎา ปิยพาณิชยกุล 

พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ( “ประธำนฯ”) กล่าวต้อนรบั 
ผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563และมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการชี้แจงวิธกีาร
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงตามระเบยีบ และเป็นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม 

จากนัน้ เลขานุการทีป่ระชุมไดเ้ริม่การประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1 พิจำรณำอนุมติักำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรพัยแ์ละกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัด้วยกำรเข้ำ
ลงทุนในบริษทั มำสเตอร ์แอด จ ำกดั (มหำชน) (“MACO”) โดยกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรเข้ำท ำ
สญัญำบริหำรจดักำรกบั MACO และเรือ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุม เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการที่ประชุมได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิัทฯ เลง็เหน็ว่าสื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัยงัคงเป็น
รปูแบบสือ่โฆษณาทีม่คีวามส าคญัในการกระตุน้การรบัรูส้นิคา้และบรกิารอนัน ามาซึง่การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยสือ่โฆษณา
ภายนอกทีอ่ยู่อาศยัมอีตัราการเตบิโตที่สงูอย่างต่อเนื่องแมใ้นปัจจุบนัสื่อโฆษณาดจิทิลัและออนไลน์จะเขา้มามบีทบาทส าคญัมาก
ขึน้กต็าม ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึประสงค์จะเขา้ลงทุนในกจิการซึ่งเป็นเจา้ของ 
(หรอืมีสทิธิใช้) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั เพื่อเพิ่มปริมาณสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัเพื่อการให้บรกิารของบรษิัทฯ  
โดยบรษิัทฯ เห็นว่า MACO และบรษิัทย่อยของ MACO (รวมเรยีกว่า “กลุ่ม MACO”) เป็นเจ้าของ (หรอืมีสทิธิใช้) สื่อโฆษณา
ภายนอกทีอ่ยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก และมศีกัยภาพในการเตบิโตสงู บรษิทัฯ จงึประสงคจ์ะเขา้ลงทุนใน MACO โดยการจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ MACO และการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการกบั MACO โดยมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงันี้ 
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(1) กำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ MACO 

   บรษิัทฯ จะเข้าลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO จ านวน 
1,080,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.96 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MACO ภายหลงัการเพิม่ทุนเพื่อ
การท ารายการในครัง้นี้ ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ 1,553,148,000 บาท ซึ่งสดัส่วนการเขา้ลงทุนใน MACO 
รอ้ยละ 19.96 นัน้ เป็นผลมาจากการเจรจากบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของ MACO (กล่าวคอื บรษิัท วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) “VGI”) ซึ่ง
การเขา้ลงทุนในสดัสว่นดงักล่าวเป็นจ านวนทีม่ากพอทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเจรจาต่อรองเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รายใหญ่ของ MACO 
เขา้ท าสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้กบับรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ภายใตส้ญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มสีทิธเิสนอรายชื่อกรรมการของ MACO 
ได้ 1 ท่าน และจะได้รบัการปรกึษาหารอืในเรื่องส าคญั ๆ ก่อนที่ MACO จะด าเนินการใด ๆ นอกจากนี้ บรษิัทฯ เขา้ลงทุนใน 
MACO โดยมเีงื่อนไขว่าบรษิัทฯ ต้องไดร้บัสทิธใินการบรหิารจดัการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัในประเทศไทยทัง้หมดของกลุ่ม 
MACO  

   นอกจากนี้ เหตุผลที่บรษิัทฯ เขา้ลงทุนใน MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่ของ 
MACO รอ้ยละ 19.96 เพิม่เตมินอกเหนือจากการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการสื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัในประเทศไทยของกลุ่ม  
MACO แต่เพยีงอย่างเดยีวนัน้ กเ็พราะจะท าให้บรษิัทฯ ร่วมเป็นเจ้าของ  MACO ซึ่งมทีรพัย์สนิที่เป็นสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยัเป็นจ านวนมาก ซึง่สือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัสว่นใหญ่ของกลุ่ม MACO อยู่ในท าเลทีด่ ีสามารถท ารายไดอ้ย่างต่อเนื่อง
ใหแ้ก่กลุ่ม MACO ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาของสญัญาบรหิารจดัการ หรอืภายหลงัสญัญาบรหิารจดัการสิน้สดุลง  

   การเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ MACO ในครัง้นี้ถอืเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์“รายการ
ประเภทที ่2” ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ โดยมขีนาดรายการสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทนประมาณรอ้ยละ 22.03 อ้างองิตามงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ สิน้สุด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 
2562  และมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 22.46 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2562 

   นอกจากน้ี การเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ MACO ในครัง้นี้ ถอืเป็นการเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจากบรษิัทฯ และ MACO มผีู้ถอืหุน้รายใหญ่คนเดยีวกนั (คอื VGI) โดยมมีูลค่าของรายการประมาณ
รอ้ยละ 26.71 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่
30 มิถุนายน 2562  และมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 27.91 อ้างอิงตามงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ สิ้นสุด  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ก่อนการเขา้ซือ้หุน้เพิม่ทุนของ MACO 

บรษิทัฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ MACO เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าเรจ็ลงครบถ้วน
และ/หรอืไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  

เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญั ๆ ได้ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นในครั ้งนี้ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขที่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO ได้มีมติอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ านวน 1,080,000,000 หุ้น  
ในราคาหุน้ละ 1.4381 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 1,553,148,000 บาท ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึมตอินุมตักิารเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการ
กบับรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการ ท าการตลาดและขายสือ่โฆษณาฯ ของกลุ่ม MACO 
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ในปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาจองซื้อหุ้นกับ MACO โดยบรษิัทฯ คาดว่าจะ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงและลงนามในสญัญาจองซือ้หุน้ไดภ้ายในไตรมาสแรกของปี 2563 และหากเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าเรจ็ลง ก็
จะ สามารถซือ้หุน้เพิม่ทุนของ MACO ไดส้ าเรจ็ภายในไตรมาสแรกของปี 2563  

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ MACO จะจดัใหม้ขีึน้ภายหลงัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทฯ ในครัง้นี้ ดงันัน้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO มมีติอนุมตัิโดยมเีงื่อนไขใด ๆ ซึ่งบรษิัทฯ เหน็ว่าไม่สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ หรอืไม่เป็นประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ บรษิัทฯ อาจพจิารณาด าเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น ซึง่รวมถงึการลดสดัส่วนการลงทุน หรอืการพจิารณาไม่ร่วมลงทุนใน MACO โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

(2) กำรเข้ำท ำสญัญำบริหำรจดักำรเพื่อบริหำรส่ือโฆษณำทัง้หมดของกลุ่ม MACO 

   เน่ืองจาก MACO ไดป้รบัเปลีย่นรูปแบบการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม MACO ในประเทศไทย โดยกลุ่ม 
MACO จะไม่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศัยในประเทศไทยอกีต่อไป โดยจะเป็นเพยีงเจา้ของสื่อโฆษณา
ภายนอกทีอ่ยู่อาศยั (Out-of-home media) เท่านัน้ (Asset Owners) ดงันัน้ บรษิทัฯ จะเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการเพื่อบรหิารสื่อ
โฆษณาทัง้หมดของกลุ่ม MACO (คาดว่าจะสามารถเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการไดภ้ายในไตรมาสแรกของปี 2563) โดยสญัญา
บรหิารจดัการมสีาระส าคญัดงันี้ 

ก. สญัญาบรหิารจดัการจะมอีายุสญัญา 5 ปี โดยสญัญาบรหิารจดัการจะมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่
คู่สญัญาลงนามในสญัญาเป็นตน้ไป  

 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธต่ิออายุสญัญาออกไปได้เมื่อครบก าหนด เว้นแต่ (ก) คู่สญัญาฝ่ายที่
ประสงค์จะต่ออายุสญัญาปฏิบัติผิดข้อสญัญาที่เป็นสาระส าคญั หรอื (ข) จ านวนสื่อโฆษณา
ภายนอกทีอ่ยู่อาศยัตามทีก่ าหนดลดลงเกนิกว่าจ านวนตามทีต่กลงกนัไวแ้ละคู่สญัญาไม่สามารถ
เจรจาตกลงเพื่อปรบัค่าตอบแทนขัน้ต ่าได ้

ข. บรษิัทฯ มสีทิธบิรหิารจดัการ ท าการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัทัง้หมดของ
กลุ่ม MACO ในประเทศไทย (ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต) ในนามของบรษิทัฯ  

ค. การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในประเทศไทยภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการ 

บรษิทัฯ จะบรหิารจดัการ ท าการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่ม MACO 
ทัง้หมดในประเทศไทย (ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต) โดยในส่วนการสรา้งและเป็นเจา้ของสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัในประเทศไทยในอนาคต บรษิัทฯ จะให้สทิธิแก่ MACO ในการ
สร้างและซื้อสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัเฉพาะประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่ง
ตัง้อยู่บนพื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ)์ และสื่อโฆษณาบรเิวณตามแนวเสน้ทางของ
รถ ไฟ ฟ้ า  BTS ได้ แก่  สื่ อ โฆ ษณ าบนตอม่ อ  และแบบ  flyovers ภ าย ใต้ สัม ปท าน
กรุงเทพมหานครในประเทศไทย ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม จากบุคคลภายนอกก่อน 
เน่ืองจากบรษิัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นและไม่มแีผนการสรา้งและเป็นเจา้ของสื่อดงักล่าว โดยบรษิัทฯ 
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จะยงัคงเป็นผูบ้รหิารจดัการและขายสือ่โฆษณาบนสือ่โฆษณาดงักล่าว และจะช าระค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ MACO ตามทีไ่ดต้กลงกนัตามสญัญาบรหิารจดัการ 

ง. บรษิทัฯ จะมขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยันอกประเทศ
ไทย ดงันี้  

1) ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่โฆษณาภายนอกประเทศไทยซึง่บรษิทัฯ บรหิารงานเอง 

บรษิัทฯ ตกลงจะไม่ขยายธุรกจิเพิม่เตมิส าหรบัธุรกจิให้บรกิารสื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่
อาศยันอกประเทศไทยซึง่บรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ บรหิารงานเอง แต่ยงัจะ
ด าเนินธุรกจิเดมิทีม่อียู่ต่อไป  

ปัจจุบนั บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยันอกประเทศไทย
โดย บรษิทั Plan B (Malaysia) Sdn Bhd 

2) ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่โฆษณาภายนอกประเทศไทยซึง่บรษิทัไม่ไดบ้รหิารงานเอง 

ส าหรบัธุรกจิให้บรกิารสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยันอกประเทศไทยของบรษิัทฯ ซึ่ง
บรษิทัฯ ด าเนินการผ่านบรษิทัร่วม หรอืบรษิัทร่วมทุนตามรายชื่อทีต่กลงร่วมกนัระหว่าง
บรษิทัฯ และ MACO ซึง่มหีุ้นส่วนท้องถิน่ของบรษิทัร่วมหรอืบรษิัทร่วมทุนดงักล่าวเป็น
ผู้บรหิารหลกั บรษิัทร่วม หรอืบรษิัทร่วมทุนดงักล่าวจะสามารถด าเนินธุรกจิของตนใน
ต่างประเทศต่อไปไดใ้นอนาคต 

บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนข้างต้น ได้แก่ บริษัท JKJ Media Services Inc. บริษัท 
Sanctuary Billboard Sdn Bhd บริษัท  PT Estha Yudha Ekatama บริษัท Panyathip 
Plan B Media Lao Co., Ltd. และบรษิัทร่วมทุนอื่น ๆ ที่บรษิัทฯ ได้เจรจาติดต่อไว้แล้ว 
โดยบรษิทัฯ จะแจง้รายชื่อใหแ้ก่กลุ่ม MACO ก่อนลงนามในสญัญาบรหิารจดัการ 

จ. ค่าตอบแทน 

บรษิัทฯ ตกลงจะช าระค่าตอบแทนจากการขายพื้นที่สื่อโฆษณาฯ ภายหลงัจากหกัส่วนลด 
(หากม)ี แต่ก่อนหกัค่าใชจ้่ายอื่น ๆ (“รำยได้รวมฯ”) ใหแ้ก่กลุ่ม MACO ในอตัรา ดงันี้ 

1) กรณีทีร่ายไดร้วมฯ ในปีปฏทินิใด ๆ เท่ากบัหรอืน้อยกว่า 900,000,000 บาท 

(ก) กลุ่ม MACO จะไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 85 ของรายไดร้วมฯ 

(ข) บรษิทัฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วมฯ 

2) กรณีทีร่ายไดร้วมฯ ในปีปฏทินิใด ๆ มากกว่า 900,000,000 บาท 

(ก) กลุ่ม MACO จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 90 ของจ านวนรายได้รวมฯ  
(เฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่า 900,000,000 บาท) 
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(ข) บรษิทัฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมฯ (เฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่า 
900,000,000 บาท) 

บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนขัน้ต ่าในแต่ละปีใหแ้ก่กลุ่ม MACO ในจ านวน 350,000,000 บาท 
ส าหรบัช่วงระยะเวลา 6 เดอืนตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 และในปี
ถดัไปอกี 4 ปี ในจ านวน 700,000,000 บาทต่อปี  

หากปริมาณสื่อโฆษณาของกลุ่ม MACO (Media Capacity) ในปีใดลดลงเกินกว่ามูลค่าที่
ก าหนด) บรษิทัฯ มสีทิธปิรบัลดค่าตอบแทนขัน้ต ่าในแต่ละปีตามปรมิาณสื่อโฆษณาของกลุ่ม 
MACO (Media Capacity) ทีล่ดลง 

อัตราค่าตอบแทนซึ่งบริษัทฯ ต้องช าระให้แก่ก ลุ่ม MACO เป็นอัตราที่ เหมาะสมเมื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณสื่อโฆษณาของ MACO ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาบรหิารแต่เพยีงผูเ้ดยีว และ
เหมาะสมกบัขนาดของรายไดท้ีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการบรหิารสือ่โฆษณาดว้ยสญัญาระยะยาว 
ซึง่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการด าเนินธุรกจิของสือ่โฆษณารายอื่น ๆ 

แม้ว่า MACO จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ และ MACO มีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่คนเดียวกัน (คือ VGI)  แต่บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าท าสญัญาบริหารจดัการกับกลุ่ม MACO ในครัง้นี้เป็นการเข้าท า
รายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ เน่ืองจากการเขา้ท าสญัญาลกัษณะดงักล่าวเป็นการด าเนินการทางธุรกจิ ซึง่บรษิัทฯ กระท าเป็น
ปกตวิสิยั และมเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และค่าตอบแทนซึง่บรษิทัฯ ตกลงช าระใหแ้ก่กลุ่ม MACO กเ็ป็นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณสือ่โฆษณาของ MACO ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาบรหิารแต่เพยีงผูเ้ดยีว และเหมาะสมกบัขนาดของรายไดท้ี่
บรษิทัฯ จะไดร้บัจากการบรหิารสือ่โฆษณาดว้ยสญัญาระยะยาว ซึง่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการด าเนินธุรกจิของสือ่โฆษณาราย
อื่น ๆ ทัง้นี้ การก าหนดอตัราค่าตอบแทนซึง่บรษิทัฯ ตอ้งช าระใหแ้ก่กลุ่ม MACO นัน้ บรษิทัฯ ไดม้กีารค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ อาทิ
เช่น ปรมิาณสือ่ทีบ่รษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการ ระยะเวลาของสญัญา สทิธขิาดในการบรหิารจดัการสือ่ทีไ่ดร้บั ซึง่อตัราค่าตอบแทนซึง่
บรษิทัจะต้องช าระใหแ้ก่กลุ่ม MACO ในอตัรารอ้ยละ 85 และ 90 นัน้มาจากการประมาณการรายไดร้วมฯ ทีร่ะดบัประมาณ 800-
900 ลา้นบาทต่อปี ซึง่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราทัว่ไปตามลกัษณะของการบรหิารธุรกจิสือ่โฆษณาระยะยาว นอกจากน้ี การรวมสื่อ
โฆษณานอกที่อยู่อาศยัทัง้ของบรษิัทฯ และกลุ่ม MACO เขา้ด้วยกนัภายใต้ทีมการตลาดและการขายของบรษิัทจะช่วยขยาย
เครอืข่ายสือ่โฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุมทัว่ประเทศ รวมถงึความหลากหลายของสื่อโฆษณาทีช่่วย
ตอบโจทยก์ารท าตลาดได้ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ทัง้จากทมีการขายการตลาด และทมี
ปฏบิตักิารซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินธุรกจิสือ่โฆษณาทัว่ไป 

จากลกัษณะของการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการดงักล่าว บรษิัทฯ จงึไม่มหีน้าที่ต้องขออนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีเนื่องจากบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ส าหรบัการเขา้ซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MACO ดงันัน้ บรษิัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ พิจารณาและอนุมตัิการเข้าท า
สญัญาบรหิารจดัการกบักลุ่ม MACO ในครัง้นี้ไปพรอ้มกนั ทัง้นี้ ในอนาคต หากบรษิทัฯ จะใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาบรหิารจดัการกบั
กลุ่ม MACO หรอืเขา้ท าสญัญาลกัษณะเดยีวกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป คณะกรรมการของบรษิทัฯ 
จะพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวอย่างเหมาะสม โดยมหีลกัการส าคญั ๆ ดงันี้ 
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(ก) ห้ามกรรมการของ VGI หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืมผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งมสี่วนร่วมใน
การอนุมตัิการท ารายการ และให้มีการก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการท า
รายการกบับุคคลภายนอก 

(ข) ในการก าหนดราคา เพื่อการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรม 
เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  

(ค) ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ง) น าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

(จ) การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืรายการที่เกี่ยว
โยงตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นงบการเงนิ
ตามทีม่าตรฐานบญัชไีดก้ าหนดไวด้ว้ย 

ทัง้นี้ ขอบเขตการด าเนินธุรกจิขายสือ่โฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยั (Out of Home Media) ในประเทศไทย
ของบรษิทัฯ MACO และ VGI ภายหลงัจากการเขา้ท าสญัญาสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

1. บรษิัทฯ จะเป็นผูด้ าเนินการบรหิารจดัการ ท าการตลาด และขายสื่อโฆษณาฯ ในประเทศ
ไทยทัง้หมดกลุ่ม MACO โดยบริษัทฯ สามารถน าสื่อโฆษณาของกลุ่ม MACO ไปขาย
ร่วมกบัสื่อโฆษณาอื่น ๆ ที่บรษิัทฯ เป็นเจ้าของและ/หรอืได้รบัสทิธิในการขายและ/หรือ
บรหิารจดัการ ทัง้นี้ สญัญาบรหิารจดัการจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายสื่อ
โฆษณาฯ โดยบรษิทัฯ ซึง่จะเทยีบเคยีงไดก้บัมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยค านึงถงึปัจจยัต่าง 
ๆ เช่น ท าเล จุดตดิตัง้ของป้าย ปรมิาณคนทีส่ญัจรผ่านในบรเิวณนัน้ ราคาขายของป้ายใน
บรเิวณใกลเ้คยีง อตัราการใชป้้ายในอดตี และขนาดของป้าย และความโดดเด่น เป็นตน้ 

2. MACO จะไม่บรหิารจดัการ ท าการตลาดและขายสือ่โฆษณาฯ ในประเทศไทยอกีต่อไป โดย
จะเป็นเพยีงเจา้ของกรรมสทิธิ ์(หรอืสทิธกิารเช่า) สื่อโฆษณาฯ โดยใหส้ทิธบิรษิัทฯ ในการ
บรหิารจดัการสือ่โฆษณาฯ ในประเทศไทยทัง้หมด 

3. บรษิัทฯ อาจมกีารเขา้ท าขอ้ตกลงกบั VGI เพื่อมอบหมายให ้VGI เป็นตวัแทนการขายสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ ในลกัษณะเดยีวกบัเอเจนซอีื่น ๆ เป็นกรณี ๆ ไปในอนาคต 

ดงันัน้ เพื่อความชดัเจน ขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ MACO (รวมถงึ VGI ซึง่เป็น 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และของ MACO) จะมลีกัษณะ ดงันี้
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ประเภทธรุกิจท่ี 
บริษทับริหำร

จดักำร 

ปัจจบุนั อนำคต 

สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในทรพัยสิ์น และสิทธิในกำร
ขำยและกำรด ำเนินกำรทำงตลำด 

สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของทรพัยสิ์น   
ส ำหรบักำรพฒันำทรพัยสิ์น 

สิทธิในกำรขำยและกำรด ำเนินกำรทำงตลำด 

VGI MACO บริษทั VGI MACO บริษทั VGI MACO บริษทั 

Indoor Out-of-

Home Media 

BTS / อาคาร
ส านกังาน / 
สนามบนิ 

- ไมม่ ี- รถประจ าทาง /
รถไฟฟ้า MRT / 

หา้งสรรพสนิคา้/รา้น
สะดวกซื้อ/สนามบนิ 

BTS /อาคาร
ส านกังาน / 
สนามบนิ 

-ไมม่-ี รถประจ าทาง /รถไฟฟ้า 
MRT / หา้งสรรพสนิคา้/
รา้นสะดวกซื้อ/สนามบนิ 

BTS /อาคาร
ส านกังาน/
สนามบนิ 

- ไมม่ ี- รถประจ าทาง/    
รถไฟฟ้า MRT/ 

หา้งสรรพสนิคา้/รา้น
สะดวกซื้อ/สนามบนิ 

Outdoor Out-
of-Home Media 

(ในประเทศ) 

- ไมม่ ี- บลิบอรด์ /       
ดจิทิลับอรด์ /สตรที
เฟอรน์ิเจอร(์ตอมอ่ 
BTS /สะพานขา้ม
แยกจาก กทม.) 

บลิบอรด์ /ดจิทิลั
บอรด์ /สตรที

เฟอรน์ิเจอร ์(ป้าย
รถเมลแ์ละสะพาน
ขา้มแยกจากกลุ่ม 

BEM การทางพเิศษ
แห่งประเทศ ไทย 
และสมัปทาน

หน่วยงานอืน่ๆของ
รฐับาล) 

- ไมม่ ี- บลิบอรด์ /ดจิทิลับอรด์ 
/สตรทีเฟอรน์ิเจอร*์* 
(ตอมอ่ BTS /สะพาน
ขา้มแยกจาก กทม.) 

บลิบอรด์* /ดจิทิลับอรด์ /
สตรทีเฟอรน์ิเจอร ์(ป้าย
รถเมล ์ และสะพานขา้ม 
แยกจาก BEM การ ทาง
พเิศษแห่งประเทศ ไทย 
และสมัปทานหน่วยงาน  
อื่น ๆ ของรฐับาล) ยกเวน้ 
สตรที เฟอรน์ิเจอรภ์ายใต้
สมัปทานตอมอ่ BTS และ
สะพานขา้มแยกกทม. 

- ไมม่ ี - ไมม่ ี-  สือ่ Outdoor Out-
of-Home Media 

ทัง้หมด   

Out-of-Home 

Media 

(ต่ำงประเทศ) 

ด าเนินธุรกจิใน
ต่างประเทศ VGI 

25% /MACO 
75%) 

ด าเนินธุรกจิใน
ต่างประเทศ(VGI 

25% /MACO 
75%) 

ด าเนินธุรกจิใน
ต่างประเทศ 

ด าเนินและขยาย
ธุรกจิใน

ต่างประเทศ 
(VGI 25% /MACO 

75%) 

ด าเนินและขยายธุรกจิ    
ในต่างประเทศ(VGI 
25% /MACO 75%) 

1. ธุรกจิทีบ่รษิทั 
บรหิารงานเอง จะไม่
ขยายธุรกจิเพิม่เตมิ 
แต่ยงัจะด าเนินธุรกจิ
เดมิต่อไป  
 

ด าเนินธุรกิจ
ใน

ต่างประเทศ 
(VGI 25% 
/MACO 
75%) 

ด าเนินธุรกิจ
ใน

ต่างประเทศ 
 (VGI 25% 

/MACO 75%) 
เป็นผูบ้รหิาร

1. ธุรกจิทีบ่รษิทั 
บรหิารงานเอง จะ
ไมข่ยายธุรกจิ
เพิม่เตมิ แต่ยงัจะ
ด าเนินธุรกจิเดมิ
ต่อไป                
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ประเภทธรุกิจท่ี 
บริษทับริหำร

จดักำร 

ปัจจบุนั อนำคต 

สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในทรพัยสิ์น และสิทธิในกำร
ขำยและกำรด ำเนินกำรทำงตลำด 

สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของทรพัยสิ์น   
ส ำหรบักำรพฒันำทรพัยสิ์น 

สิทธิในกำรขำยและกำรด ำเนินกำรทำงตลำด 

VGI MACO บริษทั VGI MACO บริษทั VGI MACO บริษทั 

2. ธุรกจิทีบ่รษิทั ไมไ่ด ้ 
  บรหิารงานเองจะ  
  สามารถด าเนินธุรกจิ 
  ต่อไปไดป้กต ิ

สทิธสิ าหรบั
ทรพัยส์นิที่
ขยายใน
อนาคต 

2. ธุรกจิทีบ่รษิทั 
ไมไ่ดบ้รหิารงานเอง
จะสามารถด าเนิน
ธุรกจิต่อไปไดป้กต ิ

*สทิธใินการก่อสรา้งและเป็นเจา้ของสือ่โฆษณาประเภทบลิบอรด์ (Static Billboard) (ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่อกชนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ)์ และสทิธใินการกอ่สรา้งและเป็นเจา้ของสือ่โฆษณาประเภทป้ายหรอืจอ 
LED บนเสาตอมอ่บรเิวณใตส้ถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายขา้มแยก (flyovers) ในปัจจุบนัทีอ่ยู่ภายใตส้มัปทานกบักรุงเทพมหานคร  บรษิทัฯ จะใหส้ทิธแิก่ MACO ในการก่อสรา้งและเป็นเจา้ของสือ่โฆษณา
ดงักล่าวก่อนเวน้แต่ MACO ไมป่ระสงคจ์ะไดร้บัสทิธดิงักล่าว
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 (3) สญัญำท่ีเก่ียวข้องกบักำรเข้ำลงทุนใน MACO 

 จากรายละเอยีดการเขา้ลงทุนใน MACO ขา้งต้น บรษิทัฯ จะต้องเขา้ท าสญัญากบัคู่สญัญาที่
เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 

1. สญัญาบรหิารจดัการกบักลุ่ม MACO โดยบรษิัทฯ จะได้สทิธใินการบรหิารจดัการ 
ท าการตลาด และขายสื่อโฆษณาฯ ในประเทศไทยทัง้หมดของกลุ่ม MACO (ทัง้ใน
ปัจจุบนัและในอนาคต) 

2. สญัญาจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนกบั MACO ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนของ MACO ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ให้แก่บรษิัทฯ โดยทัง้บรษิัทฯ และ MACO ได้ตกลงก าหนด
เงื่อนไขส าคญั ๆ ของการเขา้ซื้อหุ้นเพิม่ทุนของ MACO ไว้ ซึ่งหากเงื่อนไขส าคญั 
ๆ ดงักล่าวไม่ส าเรจ็ครบถ้วนและไม่ไดร้บัการผ่อนผนัโดยคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง การ
เขา้ซือ้หุน้เพิม่ทุนกไ็ม่สามารถบรรลุผล และจะไม่มกีารเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการ
เช่นกนั (เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น) 

ทัง้นี้ เงื่อนไขทีส่ าคญัขา้งตน้ รวมถงึ 

ก. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของ MACO ในครัง้นี้ พร้อมทัง้การเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการ
กบั MACO 

ข. บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการกบักลุ่ม MACO โดยมขีอ้ก าหนด
และเงื่อนไขเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ และ MACO เหน็ชอบร่วมกนั 

ค. บรษิัทฯ ได้เขา้ท าสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้นกบั VGI  โดยมีขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ และ VGI  เหน็ชอบร่วมกนั 

และเงื่อนไขอื่น ๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่อง MACO 

3. สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ VGI โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไข
เป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ และ VGI เหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ ขอ้สญัญาของสญัญาระหว่าง
ผูถ้อืหุน้จะไม่มผีลท าใหบ้รษิทัฯ และ VGI เป็นบุคคลทีก่ระท าการร่วมกนั (concert 
party) 

บรษิัทฯ ยงัไม่มีแผนการเข้าท าสญัญาอื่นใด ๆ ที่เป็นสาระส าคญักบักลุ่ม MACO หรอื VGI 
บรษิทัฯ อาจแต่งตัง้ให ้VGI ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในลกัษณะเดยีวกบัเอเจนซรีายอื่น ๆ เป็นกรณี ๆ 
ไปในอนาคต ซึง่การด าเนินการลกัษณะดงักล่าวเป็นความร่วมมอืทางธุรกจิปกต ิโดยมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปเพื่อร่วมกนัเสรมิ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของสื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัเพื่อชงิส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อโฆษณาดัง้เดมิและสื่อโฆษณา
ออนไลน์ โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารเพื่อการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรจากระบบนิเวศทางธุรกจิที่
ประกอบดว้ยธุรกจิโฆษณา ธุรกจิบรกิารดา้นดจิติอล และธุรกจิโลจสิตกิส ์
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาบริหารจดัการ สญัญาจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนกบักลุ่ม 
MACO และสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้กบั VGI  ภายในไตรมาสแรกของปี 2563 

(4) ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทัต่อกำรเข้ำลงทุนใน MACO 

 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากการจองซื้อหุ้นสามญั
เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ MACO และการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการเพื่อบรหิารสือ่โฆษณาทัง้หมดของกลุ่ม MACO ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะมทีรพัยส์นิทีเ่ป็นสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่ม MACO เขา้มา
รวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทฯ มากขึน้เป็นจ านวนมาก ซึ่งสื่อโฆษณา
ส่วนใหญ่ของกลุ่ม MACO อยู่ในท าเลที่ดี ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนเสีย
ค่าใช้จ่าย และเวลาในการจดัหาสื่อโฆษณาจ านวนมากดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ 
สามารถเพิม่การใหบ้รกิารสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศใหม้คีวาม
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ และเพิม่ความหลากหลายของสื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยั
ที่ให้บรกิารซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนสื่อโฆษณาให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจุด 

2. การมปีรมิาณสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัจ านวนมากท าใหเ้กดิการประหยดัต่อ
ขนาดจากการใหบ้รกิารสือ่โฆษณา 

3. บรษิทัฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นการขายและการตลาด ซึง่
จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างมัน่คงต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของสญัญา
บรหิารจดัการ 

4. ค่าตอบแทนขัน้ต ่ าที่บริษัทฯ จะต้องช าระให้แก่ MACO นั ้นเหมาะสม เมื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณสื่อโฆษณาของ MACO ทีบ่รษิัทไดร้บัมาบรหิารแต่เพยีงผู้
เดียว และเหมาะสมกับขนาดของรายได้ที่บริษัทฯ จะได้รบัจากการบริหารสื่อ
โฆษณาดว้ยสญัญาระยะยาว ซึ่งสามารถเทยีบเคยีงได้กบัการด าเนินธุรกจิของสื่อ
โฆษณารายอื่น ๆ 

5. บรษิทัฯ จะร่วมเป็นเจา้ของ MACO ซึง่มทีรพัยส์นิทีเ่ป็นสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่
อาศัยเป็นจ านวนมาก ซึ่งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
MACO ดงักล่าวอยู่ในท าเลทีด่ ีสามารถท ารายไดอ้ย่างต่อเน่ืองใหแ้ก่กลุ่ม MACO 
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาของสญัญาบริหารจดัการ หรือภายหลัง
สญัญาบรหิารจดัการสิน้สดุลง  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากสญัญา
บรหิารจดัการไม่ไดร้บัการต่ออายุเมื่อสิน้สุดสญัญา กล่าวคอื บรษิัทฯ อาจไม่มสีื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัประเภท 
บลิบอรด์ (Static Billboard)  (ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่อกชนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ)์ และสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรอืจอ LED 
บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับ
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กรุงเทพมหานคร เพิม่เติมจากปัจจุบนัเพื่อน ามาใหบ้รกิารสื่อ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดต้กลงให ้MACO เป็นผู้ลงทุนในสื่อ
โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัดงักล่าวในช่วงอายุของสญัญาบรหิารจดัการ 

นอกจากนี้ จากผลการตรวจสอบทางธุรกิจ (แบบสุ่มตรวจ) ก่อนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน 
MACO ปรากฏว่าป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ MACO จากผลการสุ่มตรวจไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเหตุดงักล่าวอาจส่งผลท าให้ MACO อาจถูกสัง่ให้ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และในกรณีที่แก้ไขไม่ได้อาจต้องถูกรื้อถอนป้ายโฆษณา 
นอกจากนี้ MACO อาจต้องช าระค่าปรบัตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ซึ่งหากป้ายโฆษณาของ 
MACO ถูกรื้อถอน จะมีผลท าให้สื่อโฆษณาของ MACO มีจ านวนลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้ของ MACO ใน
อนาคต และหากสมมุตวิ่าป้ายโฆษณาโดยส่วนใหญ่ต้องถูกสัง่ใหร้ือ้ถอน กรณีดงักล่าวจะสง่ผลกระทบต่อ MACO หรอื
ธุรกจิของ MACO ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน โอกาสทางธุรกจิ ตลอดจนมลูค่าหุน้สามญัของ MACO และกรณี
ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ  

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดพ้จิารณาผลการ
ตรวจสอบแลว้มคีวามเหน็ว่า ความเสีย่งดงักล่าวสามารถบรหิารจดัการได ้โดยอาศยัมาตรการในการบรหิารจดัการความ
เสีย่ง ดงันี้ 

(ก) ภายหลงัการเขา้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน บรษิัทฯ และผู้บรหิารของ MACO จะรบีท าการ
ตรวจสอบป้ายโฆษณาทัง้หมดของ MACO ไม่เพยีงแต่การสุม่ตรวจเท่านัน้ และจะ
ร่วมกนัก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขประเดน็ดงักล่าวให้ถูกต้องตาม
พระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่เขา้
ซือ้หุน้เพิม่ทุนใน MACO 

(ข) ในการเขา้ท าสญัญาจองซือ้หุน้กบั MACO ใหบ้รษิทัฯ ก าหนดให ้MACO ต้องรบั
ผดิชดใช้ความเสยีหายให้แก่บรษิัทฯ ในกรณีที่บรษิัทฯ ได้รบัความเสยีหายอนั
เน่ืองมาจาก MACO ไดร้บัความเสยีหายในจ านวนทีเ่ป็นสาระส าคญั โดยมสีาเหตุ
อนัเนื่องมาจากการมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
อย่างน้อยภายในระยะเวลาหนึ่งหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้เพิม่ทุน 
MACO ในครัง้นี้ส าเรจ็ (ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัฯ และ MACO อยู่ระหว่างการเจรจา 
แต่ระยะเวลารบัผดิชอบขัน้ต ่าจะไม่ต ่ากว่าระยะเวลา 1 ปี) ทัง้นี้ ความรบัผดิชอบ
สงูสุดในกรณีทีค่วามเสยีหายเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาของความรบัผดิชอบเท่ากบั 
1,553,148,000 บาท (รวมค่าปรบัสงูสุดตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 (หากม)ี)  

ทัง้นี้  ตามงบการเงินรวมของ MACO ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 MACO มี
สนิทรพัยร์วม 4,801.36 ลา้นบาท หนี้สนิรวม 1,926.31 ลา้นบาท และส่วนของผู้
ถอืหุน้ 2,685.96 ลา้นบาท อกีทัง้ยงัมรีายการเงนิสดและเทยีบเท่าเงนิสด รวมถึง
เงินลงทุนระยะสัน้อีกจ านวน 818.77 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นว่า MACO มี
ความสามารถเพยีงพอในการช าระค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้
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(ค) ในสญัญาบรหิารจดัการสื่อโฆษณา ให้บรษิทัฯ ก าหนดเงื่อนไขในกรณีทีม่กีารรือ้
ถอนหรอืยกเลกิป้ายโฆษณาของ MACO ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ โดยใหภ้าระผูกพนั
ในการช าระค่าตอบแทนขัน้ต ่าจ านวน 700 ลา้นบาทต่อปีภายใตส้ญัญาบรหิารสื่อ
โฆษณาของ MACO ถูกปรบัลดลงตามสดัส่วน และในกรณีที่ป้ายโฆษณาถูกรื้อ
ถอนหรอืยกเลกิจนเหลอืจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไวใ้นสญัญาบรหิารสื่อโฆษณา 
บรษิทัฯ จะมสีทิธยิกเลกิสญัญาบรหิารสือ่โฆษณาได ้และหากบรษิทัฯ ไดร้บัความ
เสยีหายจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ ใด ๆ ได้รบัความเสยีหายจากการยกเลิก  
สือ่โฆษณา ก่อนครบก าหนด ใหบ้รษิทัฯ ก าหนดให ้MACO ตอ้งรบัผดิชดใชค้วาม
เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามทีบ่รษิทัฯ เสยีหายจรงิ 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาข้อมูลทัง้หมด คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
การลงทุนนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ยืนต่อบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยสอดคล้องกบัแผนการเติบโต  
เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการขายและการตลาด รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั สง่ผลต่อการด าเนินงานทีม่ ัน่คงต่อเน่ือง
จากการเขา้ท าสญัญาบรหิารสื่อโฆษณา และเมื่อเทยีบกบัความเสีย่งทีร่ะบุไว้ขา้งต้นซึ่งอยู่ในขอบเขตทีส่ามารถบรหิาร
จดัการได ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
โดยมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น นายอนุ ว่องสารกจิ 1. จากภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั เมื่อเปรยีบเทยีบงบการเงนิของบรษิทัฯ และ 
MACO แล้ว การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO มีข้อดีอย่างไร  
และจะสง่ผลใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เตบิโตไดอ้ย่างทีค่าดหวงัหรอืไม่ 

2. หลังจากที่ครบก าหนดระยะเวลา 5 ปีของสัญญาบริหารจัดการ จะมีการต่อ
สญัญาหรอืไม่ 

3. ภายใต้สญัญาบริหารจดัการ หากพิจารณาผลตอบแทนที่ MACO จะได้รบัใน
อตัรารอ้ยละ 85 ของรายได้รวมฯ และ บรษิัทฯ จะได้รบัในอตัราร้อยละ 15 จาก
รายได้รวมฯ (โดย MACO และบรษิัทฯ จะได้รบัผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 90 
และร้อยละ 10 เฉพาะส่วนที่ เกินกว่า 900,000,000 บาท) นั ้น คุ้มค่ าและ
เหมาะสมต่อบรษิทัฯ หรอืไม่  

4. ราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนของ MACO หุน้ละ 1.4381 บาท ทีบ่รษิทัฯ จะท าการจอง
ซือ้นัน้คุม้ค่าและเหมาะสมต่อบรษิทัฯ หรอืไม่ 

5. ภายหลงัการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการ บรษิทัฯ ต้องบรหิารกจิการใหไ้ดก้ าไรที่
เพิม่มากขึน้เพื่อช าระค่าตอบแทนใหก้บั MACO จะสง่ผลอย่างไรต่อบรษิทัฯ 

6. ในอนาคตหาก MACO ต้องการขยายกิจการและมีการเพิ่มทุน บรษิัทฯ จะเข้า
ร่วมลงทุนอกีหรอืไม่ และการท างานร่วมกนัของบรษิทัฯ และ MACO ในครัง้นี้ 
เป็นเพยีงระยะชัว่คราวหรอืระยะยาวอย่างไร 

7. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO ในครัง้นี้ส่วนแบ่งทางการตลาด 
(Market Share) ของบรษิทัฯ จะเป็นอย่างไร และจะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ผกูขาด
ตลาดสือ่โฆษณาหรอืไม่ 
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8. ภายหลงัการร่วมลงทุนในครัง้นี้ งบการเงนิในปีหน้าของ MACO จะเป็นอย่างไร   

ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

1. บรษิัทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการและการจองซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของ MACO นัน้ จะเกดิความคุม้ค่าต่อบรษิทัฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประกอบธุรกิจในต่างประเทศซึ่ง MACO มีการลงทุนในสื่อ
โฆษณาในสินทรัพย์หลากหลายประเภททัง้สื่อโฆษณารถไฟใต้ดิน  
สือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน เป็นต้น กรณีดงักล่าวจงึถอืเป็นการขยาย
ธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งในปัจจุบนับริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนในลกัษณะ
ดงักล่าวในต่างประเทศมากนกั 

2. ในประเดน็เรื่องการต่ออายุสญัญาบรหิารจดัการ หากไม่ไดม้เีหตุผดิสญัญา
และบรษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกจิภายใต้สญัญาบรหิารจดัการไดด้ ีบรษิทัฯ 
เชื่อมัน่ว่าจะไดร้บัการต่ออายุสญัญาบรหิารจดัการในอนาคต 

3. ในส่วนของผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รบัจากการเข้าท าสัญญาบริหาร
จดัการนัน้ บรษิัทฯ จะได้รบัผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 10 (เฉพาะในส่วน
รายได้รวมฯ ที่เกินกว่า 900 ล้านบาท) หรือร้อยละ15 ของรายได้รวมฯ  
(กรณีรายได้รวมไม่เกินหรือเท่ากับ 900 ล้านบาท) ภายใต้สญัญาบริหาร
จดัการ โดยที่บรษิัทฯ ไม่ต้องด าเนินการลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนการตลาด เช่น บริษัทฯ 
สามารถขายสื่อโฆษณาทีไ่ดร้บัสทิธจิากกลุ่ม MACO ร่วมกบัสื่อโฆษณาของ 
VGI ในบรเิวณดงักล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลอืกให้กบัลูกค้ามากขึน้ ดงันัน้ 
บรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าอตัราผลตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัดงักล่าวจงึ
มคีวามเหมาะสม 

4. การพิจารณาราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.4381 บาท นั ้น บริษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ และบรษิัทฯ ยงัไดม้าซึ่ง
สทิธใินการบรหิารจดัการสื่อโฆษณาทัง้หมดของกลุ่ใ MACO ซึง่จะท าใหบ้รษิัท
ฯ มีสื่อโฆษณาที่จะสามารถน าไปสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทันท ี
ภายใต้ค่าใชจ้่ายทีล่ดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ต้องลงทุนในการก่อสรา้งหรอื
จดัหาสือ่โฆษณาดงักล่าว  

5. เมื่อพจิารณาจากสภาพเศรษฐกจิปัจจุบนั ผูป้ระกอบการต้องพจิารณาอย่าง
รอบคอบในการเลือกสื่อโฆษณามากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีธุรกิจอื่น ๆ ที่จะ
สามารถสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการมทีางเลอืกหลากหลายในการบรหิารสื่อ
โฆษณามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมสอ์อนไลน์ การที่บรษิัทฯ เป็นตวัแทน
อย่างเป็นทางการในการบรหิารจดัการสทิธปิระโยชน์ทางการคา้ให้สมาคม
กฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตวัแทนบรหิารจดัการสทิธใินการถ่ายทอดสด
และการตลาดส าหรบัโตเกยีวโอลมิปิก ปี 2020 ประกอบกบัสื่อโฆษณาของ
กลุ่ม MACO ทีบ่รษิทัฯ จะมสีทิธใินการบรหิารจดัการภายใต้สญัญาบรหิาร

http://www.vgi.co.th/th/contact
http://www.vgi.co.th/th/contact
http://www.vgi.co.th/th/contact
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จดัการ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึเชื่อมัน่ว่าบรษิัทฯ มชี่องทางที่จะหารายได้และ
สรา้งผลก าไรไดอ้ย่างมัน่คงและต่อเนื่อง และสามารถช าระค่าตอบแทนตาม
สญัญาบรหิารจดัการได ้

6. หาก MACO จะมกีารเพิม่ทุนหรอืขยายกจิการอื่น ๆ ในอนาคต บรษิทัฯ จะ
พจิารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการร่วมลงทุนในกรณีดงักล่าว
เป็นคราว ๆ ไป 

7. เมื่อพิจารณาจากขนาดของตลาดสื่อโฆษณาทัง้หมด ซึ่งมีมูลค่ากว่ า 
100,000 ล้านบาท สื่อโฆษณาของบรษิัทฯ มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้าน
บาท ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดสื่อโฆษณาทัง้หมด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึ
มีทางเลือกหลากหลายในการเลือกสื่อโฆษณาเพื่อให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตน ในกรณีนี้จึงไม่ถือว่าบริษัทฯ ผูกขาดตลาดสื่อโฆษณา 
นอกจากนี้ MACO จะมสีถานะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยั (Asset Owner) เท่านัน้ 
ทัง้นี้  การเข้าท าสัญญาบริหารจัดการ จะช่วยให้บริษัทฯ มีปริมาณสื่อ
โฆษณามากขึน้ ซึ่งประกอบกบัธุรกจิอื่น ๆ ที่บรษิัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั
นอกจากสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั เช่น กีฬา เกมสอ์อนไลน์ ดนตร ีและ
ธุรกิจบนัเทิง เป็นต้น กรณีนี้จะช่วยให้บรษิัทฯ มทีางเลือกในสร้างรายได้
มากขึน้  

8. จากการวางแผนของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนใน MACO บรษิทัฯ 
คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกปี 

ผูถ้ือหุ้น นายฉตัรชยั  
คงศกัดิต์ระกลู 

บรษิัทฯ มแีผนจะด าเนินการสรา้งสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัด้วยตนเองหรอืไม่ 
หรอืจะท าการบรหิารจดัการสือ่โฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัจากกลุ่ม MACO เป็นหลกั 

ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

บรษิัทฯ มีแผนจะด าเนินการสร้างสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 

ผูถ้ือหุ้น นายศกัดิช์ยั  
สกุลศรมีนตร ี

1.  หลกัเกณฑก์ารช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ MACO ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการมี
รายละเอยีดอย่างไร  

2. เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่ารายได้
ของ MACO ตามขอ้มูลจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่ตรงกนักบัที่
ระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัครัง้ที ่1/2563 และกรณีดงักล่าวจะสง่ผล
ต่อการช าระค่าตอบแทนภายใต้สญัญาบรหิารจดัการให้แก่ MACO หรอืไม่
อย่างไร 

3. บรษิทัฯ มแีผนการด าเนินการกบัความเสีย่งในกรณีป้ายโฆษณาบางสว่นของ 
MACO ไม่ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างไร และค่าใชจ้่ายใน
การแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นหน้าทีข่องผูใ้ด 
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ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

1.  ในกรณีที่รายได้รวมฯ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 900 ล้านบาท บรษิัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนให้แก่ MACO ในอตัรารอ้ยละ 85 ของรายได้รวมฯ โดยบรษิัทฯ 
จะได้รบัค่าตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วมฯ แต่หากรายได้รวมฯ 
เกนิกว่า 900 ล้านบาท บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ 90 ของ
สว่นทีเ่กนิกว่า 900 ลา้นบาท ใหแ้ก่ MACO โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่าตอบแทน
เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมฯ ในสว่นทีเ่กนิกว่า 900 ลา้นบาท 

2. บรษิัทฯ ต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ภายใต้สญัญาบรหิารจดัการ 
จ านวนประมาณ 700 - 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเกินไป 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดส้ทิธใินการบรหิารจดัการสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่
อาศยัทัง้หมดของ MACO ซึง่ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในท าเลทีด่ ีอกีทัง้ MACO เป็น
บริษัทที่มีศักยภาพและสามารถ เติบ โตได้อีกมาก ดังนั ้น  บริษัทฯ  
เชื่อว่าบรษิทัฯ จะสามารถพฒันาและต่อยอดธุรกจิใหด้แีละเตบิโตยิง่ขึน้ไปได้
อกีมาก 

3. บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะแกไ้ขปัญหาเรื่องป้ายโฆษณาบางส่วนของ MACO ไม่ว่า
จะเป็นการด าเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง การปรับปรุงหรือ
เปลีย่นแปลงป้ายโฆษณา หรอืการรือ้ถอนป้ายโฆษณาทีไ่ม่ไดร้บัใบอนุญาต
โดยเฉพาะเมื่อสญัญาเช่าที่ดินที่เกี่ยวขอ้งหมดอายุลง โดย MACO จะเป็น
ผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องป้ายโฆษณานัน้ ซึ่ง
เมื่อพจิารณาโดยรวมแลว้ บรษิทัฯ เหน็ว่าความเสีย่งดงักล่าวสามารถบรหิาร
จดัการไดแ้ละไม่น่าจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ  

ผูถ้ือหุ้น นายเทยีนชยั  
ชอูุตสาหะ 

1.  บรษิทัฯ มสีดัส่วนรายไดธุ้รกจิแต่ละประเภทของบรษิัทฯ อย่างไร และธุรกจิ
ในลกัษณะเดยีวกบั MACO กล่าวคอื สื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยั คดิเป็น
รอ้ยละเท่าไรของรายไดร้วมของบรษิทัฯ 

2. การจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ MACO ในครัง้นี้  รวมมูลค่าทั ้งสิ้น 
1,553,148,000 บาท ประกอบกับบริษัทฯ จะต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่ 
MACO ในอัตราส่วนร้อยละ 85 โดยที่บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนใน
อตัราส่วนร้อยละ 15 เมื่อพจิารณาทัง้หมดแลว้ บรษิัทฯ จะสามารถคนืทุนได้
ภายในระยะเวลากีปี่ 

3. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรจะซือ้หุน้ของ MACO ดว้ยหรอืไม่ 
4. รายได้รวมฯ จ านวน 900 ลา้นบาทนัน้ รวมค่าบ าเหน็จ (Commission Fee) 

หรอืไม่ 
ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

1. สัดส่วนรายได้จากธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทฯ ในแต่ละปีมีการ
ปรบัเปลีย่นค่อนขา้งมาก โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากธุรกจิ
แต่ละประเภทใกลเ้คยีงกนั แต่ในปัจจุบนั สื่อโฆษณาดจิทิลัเขา้มามบีทบาท
อย่างมาก โดยในปี 2562 รายได้จากสื่อโฆษณาดจิทิลัมสีดัส่วนกว่ารอ้ยละ 
42 และสือ่โฆษณาภาพนิ่ง สือ่โฆษณาภายในหา้งสรรพสนิคา้และสื่อโฆษณา 
ณ จุดขาย (Retail Media) (ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน 
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(Airport Media) และสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)) สื่อโฆษณาบน
ระบบขนส่งมวลชน ต่างมีสัดส่วนร้อยละ 23 ร้อยละ 22 และร้อยละ 12 
ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่าสดัส่วนรายได้ของสื่อโฆษณาดิจทิลัเพิม่มากขึ้น 
โดยเมื่อพิจารณาจากการที่ MACO เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยัจ านวนมาก บรษิทัฯ จะสามารถใชส้ื่อโฆษณาดงักล่าวมาสนบัสนุนการ
ขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัของบรษิัทฯ รวมทัง้ธุรกจิอื่น ๆ ของบรษิัทฯ 
ซึง่จะช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ มากขึน้ได ้ 

2. การพจิารณาว่าบรษิทัฯ จะคนืทุนจากการลงทุนภายในระยะเวลากีปี่อาจไม่
สะท้อนถึงผลประโยชน์จริงที่บริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุนใน MACO  
เพราะบรษิทัฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนจากสญัญาบรหิารจดัการ ทนัทใีนขณะที่
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ได้เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายของ 
MACO มแีนวโน้มลดลงและผลประกอบการของ MACO มแีนวโน้มทีจ่ะดขีึน้ 
โดย MACO มีแผนจะน าเงินที่ได้รบัจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บรษิัทฯ ไปลงทุนเพิม่ ซึ่งจะส่งผลให้ MACO มธีุรกจิที่สามารถสรา้งรายได้
เพิม่ขึน้ ในกรณีดงักล่าวบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ย่อมไดร้บัผลตอบแทนจาก
เงนิปันผลจากก าไรที ่MACO ไดร้บัจากการประกอบธุรกจิเช่นกนั ดงันัน้ เมื่อ
พิจารณาภาพรวมทัง้หมด การเข้าลงทุนใน MACO ย่อมน่าจะส่งผลดีต่อ
บรษิทัฯ  

3. ส าหรบัประเดน็ว่าผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ควรซื้อหุ้นของ MACO หรอืไม่นัน้ 
บรษิทัฯ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาตามความเหมาะสม 

4. บรษิทัฯ จะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัพนกังานขาย
และเอเจนซี่โฆษณา ในการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ แต่ในการค านวณฐาน
รายได้เพื่อช าระค่าตอบแทนให้แก่ MACO นัน้ บรษิัทฯ จะน าหกัค่าใช้จ่าย
พวก Commission Fees หกัออกก่อน 

ผูถ้ือหุ้น นายสมพล  
เลศิมณีทวทีรพัย ์

บรษิัทฯ ได้มีการวางแผนจดัการความเสีย่งกรณีป้ายโฆษณาบางส่วนไม่ได้รบั
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ และหาก 
MACO ไม่ด าเนินการแกไ้ขตามทีต่กลงไว ้รวมถงึกรณีที ่MACO ไม่ช าระค่าปรบั
และค่าชดเชยหรอืช าระล่าชา้ บรษิทัฯ มแีผนจะด าเนินการอย่างไร 

ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ MACO บริษัทฯ และ MACO  
จะร่วมกนัด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยเรว็ ซึ่งในประเด็น
ความเสีย่งนี้ บรษิทัฯ และ MACO ไดม้กีารหารอืกนัหลายครัง้ถงึมาตรการในการ
บรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อใหส้ามารถรองรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างดี
ทีส่ดุ 

ผูร้บัมอบ
ฉันทะ 

นายจรินัชนนั  
โสภณวริยิะนนท ์

1.  การแก้ไขปัญหาเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มรีะยะเวลาทีแ่น่นอนหรอืไม่ 

2. บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึความคบืหน้าในการด าเนินการ ในแกไ้ขป้าย
โฆษณาดงักล่าวอย่างไร 
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3. การแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อศกัยภาพในการ
สรา้งรายได ้(Revenue Capacity) ของ MACO หรอืไม่  

ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

1.  บรษิัทฯ และ MACO จะได้ร่วมกนัพจิารณาก าหนดมาตรการแก้ไขเบื้องต้น
ส าหรบัป้ายโฆษณาทีไ่ม่ไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 โดยในส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการเพื่อให ้
MACO ด าเนินการ โดยบรษิทัฯ คาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถก าหนดมาตรการ 
และก ากบัดูแลการด าเนินการตามมาตรการ และทราบผลภายในระยะเวลา
ประมาณ 3 ถึง 6 เดอืน โดยป้ายโฆษณาที่มปัีญหาและไม่สามารถแก้ไขได ้
บรษิทัฯ จะเสนอให ้MACO พจิารณาไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ในส่วนของบรษิัทฯ จะมีการสรุปจ านวนสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ  

3. บริษัทฯ  มุ่ ง เน้น ไปที่  Occupancy Rate และ Utilization Rate ของสื่ อ
โฆษณามากกว่าศกัยภาพในการสรา้งรายได ้(Revenue Capacity) กล่าวคอื 
บรษิทัฯ มแีผนที่จะเพิม่ Utilization Rate ของสื่อโฆษณาของบรษิัทฯ ซึ่งใน
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 ให้มากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณา
ดงักล่าวน่าจะช่วยให้เพิ่ม Utilization rate ของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ให้
มากขึน้  

ผูร้บัมอบ
ฉันทะ 

คุณสวุรรณี  
เธยีรสริไิกรวุฒ ิ

1.  ป้ายโฆษณาของบรษิัทฯ และ MACO ตัง้อยู่ในบรเิวณที่ทบัซ้อนกนัหรอืไม่ 
และความแตกต่างระหว่างป้ายโฆษณาของบรษิทัฯ และ MACO คอือะไร 

2. ป้ายโฆษณาของบริษัท ฮลัโล บางกอก แอลอีดี จ ากดั  เป็นสนิทรพัย์ของ
บรษิทัฯ ดว้ยหรอืไม่ 

3. บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ฮลัโล บางกอก แอลอดี ีจ ากดั หรอืไม่ 
4. การที ่MACO จะมกีารจดัประชุมผูถ้อืหุ้นเกีย่วกบัการลงทุนใน บรษิทั ฮลัโล 

บางกอก แอลอดี ีจ ากดั จะมผีลกระทบใดต่อการเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการ
และการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ MACO ในครัง้นี้ของบรษิทัฯ หรอืไม่ 

5. ป้ายโฆษณาทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รวมถงึป้ายโฆษณาของ บรษิทั Hello Bangkok LED จ ากดั ดว้ยหรอืไม่ 

6. ภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ MACO แล้ว บริษัทฯ จะได้รบั
ต าแหน่งในคณะกรรมการบรหิารของ MACO หรอืไม่ 

ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

1.  ป้ายของบรษิัทฯ และ MACO มคีวามแตกต่างกนัหลกัอยู่ 2 อย่าง กล่าวคอื 
คือ (1) ขนาด และ (2) สถานที่ติดตัง้ และเนื่องจาก บริษัทฯ และ MACO 
ต่างเป็นคู่แขง่ทางการคา้กนัมาโดยตลอดจงึย่อมมป้ีายโฆษณาบางส่วนทีอ่ยู่
ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัและทบัซอ้นกนั 

 2. บรษิัทฯ เป็นเพียงผู้บรหิารจดัการ ป้ายโฆษณาของบรษิัท ฮลัโล บางกอก 
แอลอดี ีจ ากดั เท่านัน้ 

3. บรษิทัฯ ไม่มกีารถอืหุน้ใน บรษิทั ฮลัโล บางกอก แอลอดี ีจ ากดั 
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4. การเข้าลงทุนของ MACO ในบริษัท  ฮัลโล บางกอก แอลอีดี  จ ากัด  
ไม่เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ลงทุนของบรษิัทฯ ใน MACO และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การตดัสนิใจลงทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ 

5.  ป้ายโฆษณาภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการเป็นป้ายโฆษณาของ MACO บรษิทั
ฯ เองกบ็รหิารจดัการป้ายโฆษณาใหก้บับรษิทั ฮลัโล บางกอก แอลอดี ีจ ากดั 
เช่นกนั บรษิทัฯ เขา้ใจว่าปัญหาเรื่องป้ายโฆษณานัน้เป็นเพราะป้ายโฆษณา
บางสว่นสรา้งก่อนพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 จะมผีลใชบ้งัคบั 
ซึ่งป้ายโฆษณาดังกล่าวจะได้รบัการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ มแีผนที่จะด าเนินแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณา
ของ กลุ่ม MACO ร่วมกบั MACO ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงขา้งตน้ 

6. ที่ประชุมกรรมการของ MACO จะแต่งตัง้กรรมการซึ่งเสนอชื่อโดยบรษิัทฯ 
หนึ่งท่าน 

ผูถ้ือหุ้น นายนรา ศรเีพชร บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการบรหิารงานของนายปรินทร์ โลจนะ
โกสนิทร์ อยากทราบว่าในอนาคต นายปรนิทร์ โลจนะ-โกสนิทร์ จะขายหุ้นให้
บุคคลอื่นหรอืไม่  

ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 

นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

ผมยงัไมม่แีผนขายหุน้ และจะยงัอยู่ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อไป 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยการเขา้ลงทุนใน MACO โดยการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน การเขา้
ท าสญัญาบรหิารจดัการกบั MACO และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัดว้ยการเขา้ลงทุนใน MACO โดยการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุน การเขา้ท าสญัญาบรหิารจดัการ
กบั MACO และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ1 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 2,446,154,444 87.1175 

                                                 
1  คะแนนเสียงมีการแกไ้ขเลก็นอ้ยจากขอ้มลูท่ีไดป้ระกาศในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเหตขุดัขอ้งในการนบัคะแนน แตไ่ม่สง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสียง

โดยรวมแตอ่ย่างใด 
 มตใินวาระ 1 นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีสว่นไดเ้สีย  
 จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีเ้ทา่กบั 2,807,878,711 หุน้ (ไม่รวมหุน้ของ VGI จ านวน 

730,004,705 หุน้ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สียและไม่มีสทิธิออกเสียงในวาระนี)้ 



  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 หน้า 66 จาก 102 

  

 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 

Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  

www.planbmedia.co.th 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ1 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 111,198,087 3.9602 

งดออกเสยีง 250,526,180 8.9222 

บตัรเสยี - - 

วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมติักำรมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือบุคคลท่ีได้รบัมอบหมำยจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเข้ำท ำ
รำยกำรได้มำซ่ึงสินทรพัยแ์ละกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั มำสเตอร ์แอด จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการทีป่ระชุมไดช้ีแ้จงว่า เนื่องจากการเขา้ลงทุนใน MACO ในวาระที ่1 ขา้งตน้ อยู่ในระหว่าง
เตรยีมการ ซึง่อาจมกีารเจรจากบัคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ และ MACO เองกย็งัไม่ไดม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
อนุมตัเิรื่องดงักล่าวในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในวนัน้ี ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและรวดเรว็ คณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ เหน็สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอื ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารของบรษิัทฯ หรอื บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรอื ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของ
บรษิทัฯ แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาตดัสนิใจด าเนินการเขา้ท าหรอืไม่เข้าท ารายการ หรอื ปรบัปรุงการ
เขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัในนามของบรษิัทฯ ตามวาระที่ 1 ขา้งต้น โดย
ค านึงถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้ง ณ ขณะนัน้ และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั ซึง่รวมถงึ
การเจรจาต่อรองข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาต่าง ๆ ทุกประการ การเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลงหรอื เอกสารต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการดงักล่าวในนามบรษิทัฯ ตลอดจนมอี านาจในการด าเนินการในเรื่องอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น เกีย่วขอ้ง หรอื
เกีย่วเน่ืองในนามของบรษิทัฯ รวมถงึการมอบอ านาจช่วงใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัมอบอ านาจ ตวัแทนเพื่อกระท าการต่างๆ 
จนกว่าการเขา้ท ารายการตามวาระที ่1 จะแลว้เสรจ็  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอแนะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว โดยมผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ในวาระนี้ ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น  นายอนุ ว่องสารกจิ 1. การเขา้ลงทุนใน MACO จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 
ของปี 2563 หรอืไม่ และบรษิทัฯ จะเริม่รบัรูร้ายไดเ้มื่อใด 

2. ในการเข้าลงทุนใน MACO มีเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ 
จะตอ้งด าเนินการก่อนการลงทุนหรอืไม่ 

ประธำนเจำ้หน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 1. บรษิัทฯ จะเขา้ลงทุนใน MACO ให้แล้วเสรจ็ภายในไตร
มาสที ่1 แมว้่า การเขา้ลงทุนอาจมปัีจจยัอื่นบางประการ
ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า แต่บริษัทฯ และ MACO จะ
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ปรกึษาหารอืกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการต่าง ๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงภายในไตรมาสที่ 1 และเมื่อเข้าลงทุนใน 
MACO แลว้ บรษิทัฯ จะเริม่รบัรูร้ายไดท้นัท ี

2. เงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเขา้ลงทุนใน MACO จะเป็นไปตามที่
ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในครัง้นี้ 
รวมถงึมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารมอบหมายให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ 
หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบั MACO ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิัทฯ แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบั MACO ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ2 
 (1 หุ้น = 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,176,159,149 96.6174 

ไม่เหน็ดว้ย 111,198,087 3.3825 

งดออกเสยีง 250,526,180 - 

บตัรเสยี - - 

วำระท่ี 3  พิจำรณำเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ 
เพิม่เตมิ โดยมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ ดงันี้ 

ผูร้บัมอบฉันทะ นายวโิรจน์ สารกจิ 1.  ภายหลงัจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO 
นัน้ จะมกีารเลกิจา้งพนกังานของ MACO หรอืไม่  

2. ทิศทางในการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทศิทางในปี 2563 ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ทิธิ
โฆษณากฬีาโอลมิปิก 

                                                 
2  คะแนนเสียงมีการแกไ้ขเลก็นอ้ยจากขอ้มลูท่ีไดป้ระกาศในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเหตขุัดขอ้งในการนบัคะแนน แตไ่ม่สง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสียง

โดยรวมแตอ่ย่างใด 
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3. บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากการบริหารสื่อโฆษณา
ภายในของรา้นเซเว่น-อเีลฟเว่น เมื่อใด 

4.  บรษิทัฯ มแีผนการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บเีอน็
เค48 ออฟฟิศ จ ากดั อย่างไร 

ประธำนเจำ้หน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 1. บริษัทฯ จะรับโอนพนักงานบางส่วนของ MACO มา 
เนื่ องจากบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ยาวนาน การหา
บุคลากรที่มีคุณสมบตัิดงักล่าวในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก 
และการไดบุ้คลากรดงักล่าวมาจะรองรบัการขยายตวัของ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต 

2. ในประเดน็เรื่องทศิทางการเติบโตทางธุรกจิของบรษิัทฯ 
นัน้ส าหรบัธุรกจิในต่างประเทศ บรษิทัฯ จะมขีอ้จ ากดัใน
การเติบโต กล่าวคอื บรษิัทฯ ตกลงจะไม่ขยายธุรกจิสื่อ
โฆษณาเพิม่เตมิส าหรบักจิการในต่างประเทศซึง่บรษิทัฯ 
บรหิารงานเอง ส าหรบักจิการในต่างประเทศซึ่งบรษิัทฯ 
ไม่ ได้บริห ารงานเอง หรือบริษัทร่วมทุน  บริษัทฯ  
หรือบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะสามารถด าเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณาต่อไปได้ ส่วนทิศทางการเติบโตทางธุรกิจสื่อ
โฆษณาในประเทศนัน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูบ้รหิารจดัการสื่อ
โฆษณาทัง้ของบรษิทัฯ และของกลุ่ม MACO นอกจากนี้ 
การที่บริษัทฯ ได้สิทธิโฆษณากีฬาโอลิมปิกจะช่วย
สง่เสรมิและสนับสนุนนกักฬีาไทย ตลอดจนสง่เสรมิธุรกจิ
ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น E-sport, BNK 48 เป็นตน้  

3. ในประเดน็เรื่องความคบืหน้าของการบรหิารสื่อโฆษณา
ภายในร้านเซเว่น-อเีลฟเว่นนัน้ ปัจจุบนั บรษิัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการคดัเลอืกสาขา  

4. ส าหรับธุรกิจของ BNK48 นั ้น  บริษัทซึ่งบริหารงาน 
BNK48 ได้มีการเปลี่ยนชื่ อจาก บริษัท  บีเอ็น เค 48 
ออฟฟิศ จ ากัด เป็น บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท ์
เมเนจเม้นท์ จ ากดั (iAM) โดยจะมกีลยุทธ์และแผนการ
ขยายธุรกจิที่หลากหลาย และไม่จ ากดัเพยีงการบรหิาร 
BNK48 เท่านั ้น โดยจะมีโครงการร่วมกับดารา และ
นักแสดงอื่น ๆ มากมาย ซึง่ในเบื้องต้น โครงการต่าง ๆ 
ดงักล่าวไดร้บัเสยีงตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ี

ผูร้บัมอบฉันทะ  คุณศริจิติ ธรรมธ ารง การให้บรกิารสื่อโฆษณาออนไลน์ของบรษิัทฯ จะมวีธิกีารใดที่
บ่งบอกว่าสือ่โฆษณาออนไลน์ใดด าเนินการโดยบรษิทัฯ 
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ประธำนเจำ้หน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ สื่อโฆษณาออนไลน์ของทางบริษัทฯ ตอนนี้มีอยู่ ประมาณ  
3-4 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1)  บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนใน บรษิทั ดจิทิลั แฟคตอรี ่จ ากดั 

ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัเอเจนซี่
โฆษณาออนไลน์ ซึง่จะช่วยเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารสื่อ
โฆษณาออนไลน์ 

(2) บรษิัทฯ ได้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ เช่น Facebook Page 
ได้แก่ Page ช้างศึก ที่มีคนติดตามประมาณ 900,000 
คน รวมทัง้ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ BNK48 และกีฬา
โอลมิปิก เป็นตน้ 

(3) บรษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นพนัธมติรกบับรษิทัทีใ่หบ้รกิาร
ออนไลน์ เช่น ไดเ้ซน็สญัญากบั Game Loft ซึง่เป็นหนึ่ง
ในบรษิทัผูผ้ลติเกมสท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  

(4) บรษิัทฯ ไดเ้ขา้เป็นผู้จดัการแข่งขนั e-sport ซึ่งจะมกีาร
น าสือ่โฆษณาต่าง ๆ มาเผยแพร่ 

 
ประธำนฝ่ำย
พฒันำธรุกิจ 

นางสาวพาขวญั วงศผ์ลทว ี  ในส่วนของการประกอบธุรกจิสื่อโฆษณาออนไลน์นัน้ บรษิัท
ฯ ไดเ้ริม่มาตัง้แต่ปี 2562 ซึง่จากผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
บรษิัทฯ ไดฐ้านลูกคา้เพิม่ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ได้ร่วมกับ  ผู้ประกอบการรายอื่นวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาด และเริม่สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ และเริม่ผลิต
เกมส ์ซึง่สามารถน าไปต่อยอดกบัการประกอบธุรกจิได ้ทัง้นี้ 
บริษัทฯ คาดว่าการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์จะมี
ความชดัเจนยิง่ขึน้ในปี 2563 นี้ 

ผูถ้ือหุ้น นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี 1. สื่อโฆษณาที่ตดิตัง้ในรา้นเซเว่น-อเีลฟเว่น ของบรษิัทฯ 
อยู่บรเิวณใด และต้องมีการปรบัปรุงร้านเซเว่น-อีเลฟ
เว่น หรอืไม่ และจะด าเนินการทัง้หมดกีส่าขา ตลอดจน
ใชง้บประมาณในการด าเนินการเท่าใด 

2. บริษัทฯ จะมีการจ้างผู้พากย์เสียงส าหรับ E-sport 
หรือไม่ และจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขนั E-sport 
ผ่านทาง Facebook หรอืไม่  

3. ค่าใชจ้่ายในการจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มจี านวน
เท่าใด 

ประธำนฝ่ำย
พฒันำธรุกิจ 

นางสาวพาขวญั วงศผ์ลทว ี บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการตดิตัง้สื่อโฆษณาในรา้นเซเว่น-อเีลฟ
เว่น ในการติดตัง้นัน้ไม่ต้องมีการปรบัปรุงร้านก่อน สาขา
เยาวราช จะเป็นสาขาต้นแบบ และจะเริม่ขยายไปสาขาอื่นๆ 
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โดยบรษิทัฯ คาดว่าภายในเดอืนเมษายน 2563 จะตดิตัง้แลว้
เสรจ็ประมาณ 100 สาขา  

ประธำนเจำ้หน้ำท่ี 
บริหำร 

นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 1. บรษิัทฯ ตัง้งบประมาณในการติดตัง้สื่อโฆษณาในร้าน
เซเว่น-อเีลฟเว่นไวป้ระมาณ 1,000 ลา้นบาท แต่ปัจจุบนั
ลดลงเหลอืประมาณ 500 ลา้นบาท 

2. บรษิัทฯ ไม่มแีผนจา้งผู้พากยเ์สยีงส าหรบั e-sport การ
ด าเนินการจะเป็นไปในลักษณะพันธมิตร และการ
แข่ งขัน  e-sport จ ะมี ก า ร ถ่ ายท อดสดผ่ าน ท าง 
Facebook  

3. อตัราค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระนัน้
เป็นราคาตลาด 

 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 และ
กล่าวขอบคุณในนามของบรษิทัฯ ต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 17.20 น. 
 

พล.ต.อ. -ลายมอืชื่อ-  
             (สมชาย วาณิชเสนี) 
             ประธานกรรมการ 

ลงชื่อ  -ลายมอืชื่อ-  

(นายเกษมศานต ์อทิธธิรรมวนิิจ) 
เลขานุการทีป่ระชุม 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 


