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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุเมื่อวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรชัดา บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปารค์ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมการประชุม 

นายเกษมศานต ์อิทธิธรรมวินิจ เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)  
ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ณ ปัจจุบนั บริษัทจึงใคร่ขอ
ความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ในที่ประชุม 
รวมถึงขอใหศ้ึกษาแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
และปฏิบตัิตนตามแนวปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดัตลอดการประชมุผูถื้อหุน้ในวนันี ้รายละเอียดของแนวปฏิบตัิปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาดว้ย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุ และ ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 ที่ก าหนดใหต้อ้งมีการจัดประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีมติใหเ้รียก
ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรชัดา บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปารค์ 
กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ  ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 เรือ่งที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และรายงานการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2562 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรบัทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวนทัง้สิน้ 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 388,256,810.10 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,882,568,101 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 20 ราย นับรวมจ านวนหุน้ 1,046,538,696 หุน้ และโดยการมอบฉันทะรวม 840 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ 2,258,245,631 หุ้น ดังนั้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  860 ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 
3,304,784,327 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.1185 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท จ านวน 3,882,568,101 หุน้ 
ซึ่งมีจ านวนหุน้รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท อนัครบองคป์ระชุมตามมาตรา 
103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ซึ่งก าหนดวา่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุ
ไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 

ทัง้นี ้ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม เลขานกุารที่ประชุมไดก้ลา่วแนะน ากรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบนัมีจ านวน  8 ท่าน
และผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร 

3. ดร. พินิจสรณ ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. ดร. เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
  และก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นางมลฤดี  สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง 
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6. นายธเนษฐ  โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ 

7. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศพ์ร กรรมการ 

8. นายมานะ  จนัทนยิ่งยง กรรมการ 

คิดเป็นสดัสว่นกรรมการเขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสงค ์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวพาขวญั วงศพ์ลทวี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายณฐัวฒุิ อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวองัคณา  เฉลมิชยักิจ ประธานฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นายเติมพงศ ์ โอปนพนัธ ์ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายธีรศกัดิ ์ เพ็ชรไพบลูย ์ บรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

2. นางสาวนนัทนา ธรรมเทิดไท บรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นางฐิติมา  บญุประเสรฐิ 

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34 ซึ่งก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เลขานกุารท่ีประชมุ จึงเรยีนเชิญใหพ้ลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่
ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) พรอ้มกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนด  
ในขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และมอบหมายใหเ้ลขานกุารที่ประชุมเป็น
ผูด้  าเนินการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชมุ 
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เลขานกุารที่ประชุมชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ใหท้ี่ประชุมทราบเพื่อใหก้าร
ประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยให้
นบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความ
โปรง่ใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทกุวาระ หากไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ เห็นชอบ
หรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติที่น  าเสนอ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนที่บรษัิทจดัใหพ้รอ้มลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน 
และสง่คืนแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่
การลงมติแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

5)  บตัรคะแนนที่ไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ  

ในกรณีที่ทา่นตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะ
ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 
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กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ 
โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 35 (1) ก าหนดวา่ “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหนึง่หุน้เป็นเสยีงหนึง่ ถา้มีคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้  ๆ  หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง“เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการ
ออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษัิทจะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของทา่น
ได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นีเ้พื่อความรวดเรว็ ถกูตอ้ง และโปรง่ใส บรษัิทไดม้อบหมายใหต้วัแทนจากบริษัท 
ฮันตนัแอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวนนัทนา ธรรมเทิดไท เป็นผูต้รวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการนับ
คะแนนเสยีงดว้ย และขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้ 2 ทา่นรว่มเป็นผูต้รวจสอบในการนบัคะแนนเสียงดว้ย 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ  ตามความเหมาะสม โดยในการประชมุครัง้นีบ้รษัิทไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไวส้  าหรบัการสอบถามเพื่อเป็นการหลีกเลีย่ง
การสัมผัสและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม  
กรุณาเขียนค าถามหรอืความเห็นของท่านใสก่ระดาษและสง่มอบใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิท และเจา้หนา้ที่ของบรษัิทจะสง่มอบ
ค าถามหรือความเห็นของท่านต่อประธานกรรมการต่อไป ทัง้นี ้ขอใหท้่านระบุช่ือและนามสกุลในกระดาษค าถามหรือความ
คิดเห็นดว้ยทกุครัง้ 

9. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถาม
อย่างกระชับ และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน เพื่อเปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย  
จึงขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ใน
เวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุไดเ้ริม่การประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยงัคงใหค้วามส าคญักับการพัฒนาธุรกิจ
ใหบ้ริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนเมือง มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืนที่ครอบคลมุทั่วทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในทุกมิติทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  
ซึง่ไดม้ีการปลกูฝังแนวคิดความรบัผิดชอบในการใหบ้รกิาร เพื่อปอ้งกนัผลกระทบตอ่สงัคมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และต่อยอดการพฒันาและส่งเสริมความกา้วหนา้ของบุคลากร การดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายและมอบผลตอบแทนที่
ยั่งยืนผ่านนวตักรรม เทคโนโลยี ภายใตห้ลกัการบริหารจดัการตามแนวทางของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และผลกัดนัให้บริษัท
เป็นผูม้ีสว่นรว่มในการสรา้งสรรคส์ิง่ที่ดีใหก้บัสงัคมมาอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บรรลเุป้าหมายการด าเนินงานดา้นผลประกอบการ โดยมีผลประกอบการ
สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายไดร้วมในอตัราที่สงูกวา่การเติบโตของอตุสาหกรรมสื่อโฆษณา จากการขยาย
พืน้ที่ใหบ้รกิารและความหลากหลายของสือ่โฆษณา รวมไปถึงการบรหิารจดัการตน้ทนุที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพฒันา
อยา่งยั่งยืน 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว แต่
ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

เลขานกุารที่ประชุมแจง้ตอ่ที่ประชุมวา่ บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2563 ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2563 ที่ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 และรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 9 
มกราคม 2563 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  โดยมติของที่
ประชมุในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
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ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และรายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
30 เมษายน 2562 และ รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 มกราคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,580,230 99.9994 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000 

งดออกเสยีง 20,000 - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 
27,815,903 หุน้ คิดเป็น 27,815,903 เสียง ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ
และผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน 3,332,600,230 เสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.  พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
(“ดร. พินิจสรณฯ์”) เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณฯ์ แจง้ต่อที่ประชุมวา่ บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้
ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้และขอเรยีนน าเสนอผลการด าเนินงานของบรษัิท และค าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2562 โดยสงัเขปใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นไดท้ราบดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทยงัคงขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในทุก
ประเภทสือ่ ทัง้สือ่ดิจิตอลนอกที่อยูอ่าศยั สือ่ภาพน่ิง สือ่ในสนามบิน สือ่ในหา้งสรรพสนิคา้ โดยมีโครงการส าคญั ดงันี  ้
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- เปิดใหบ้ริการ Bangkok Jam สื่อโฆษณาดิจิทลัพรอ้มระบบรายงานสภาพจราจรกว่า 90 จุด
ทั่วกรุงเทพ ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูค้นเมือง 

- เขา้ลงทนุในบริษัท BL FALCON PTE.LTD. เพื่อขยายเครือขา่ยสื่อโฆษณาดิจิทลัในประเทศ
สงิคโปร ์

- รว่มมือกบั บรษัิท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (VGI) เพื่อพฒันาธุรกิจรว่มกนัทัง้ในธุรกิจสือ่โฆษณา
นอกที่อยูอ่าศยัที่ครบวงจร 

- การลงนามเป็นตวัแทนบริหารสิทธิทางการตลาดส าหรบัการแข่งขนัโอลิมปิกโตเกียว 2020  
ซึ่งประกอบดว้ย 1. สิทธิในการถ่ายทอดสด 2. สิทธิในการบริหารผูส้นบัสนนุ (Sponsorship) 
และ 3. สทิธิในการบรหิารคอนเทนต ์

- การลงนามในสญัญาบริหารสื่อโฆษณากับ บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) (CPALL)  
เพื่อขยายการใหบ้ริการสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (Retail Media) ภายในรา้นเซเว่น อีเลฟเว่น  
(7-11)  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วม เท่ากบั 4,919.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.8 จากปี 2561 จากที่มา
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- การเติบโตของรายไดจ้ากสื่อโฆษณาที่เติบโตสงูขึน้ โดยเฉพาะสื่อโฆษณาดิจิทลันอกที่อยู่
อาศัยและสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าที่มีอัตราการเติบโตที่สูงรอ้ยละ 11.5 และ  
รอ้ยละ 24.2 ตามล าดบั ดว้ยอตัราการใชส้ือ่โฆษณา (Utilization rate) อยูท่ี่ระดบัรอ้ยละ 73 

- รายไดจ้ากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement marketing) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.6 
จากคอนเทนตท์างดา้นกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คอนเทนตด์า้นดนตรีจากวง  
เกิรล์กรุป๊ BNK48 และคอนเทนตด์า้นอีสปอรต์จาก Thai E-League Pro 

สง่ผลใหบ้รษัิทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยมีอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่ระดับ
รอ้ยละ 15.1 

ส าหรับภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2562 พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายใน 
สือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัเติบโตขึน้ รอ้ยละ 4.5 ในปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ในขณะท่ีสือ่โฆษณาโดยรวมมีมลูคา่
ลดลง -0.2% เมื่อเทียบกบัปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบรายไดร้วมของบริษัทกบัอตุสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า รายได้
รวมของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 22 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ในขณะที่มลูคา่การใชจ้่ายในอตุสาหกรรมโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยัเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 8 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

นอกจากนี ้การเติบโตของรายไดเ้ป็นผลมาจากการขยายธุรกิจ และเติบโตของสื่อโฆษณาทกุประเภท 
จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบันพร้อมทั้งพัฒนาสื่อ รูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  
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ตัง้แต่ในช่วงปี 2559 ดา้นรายไดก้ารตลาดแบบมีส่วนร่วมที่เติบโตสูง จากการเริ่มรบัรูรายไดจ้ากการบริหารสิทธิทาง
การตลาดส าหรบัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกโตเกียว 2020 

ส าหรบันโยบายต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น บริษัทด าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการ
ทุจริตหรือคอรร์ปัชั่น ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปร่งใสและรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานในจริยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังานซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบรษัิท  

โดยบริ ษั ท ได้ เ ข้า ร่ วมประกาศ เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ  ( Collective Action Coalition)  
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อเป็นการสง่เสรมิและผลกัดนัใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้น
คอรร์ปัชั่นมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจบุนับริษัทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น (CAC) แลว้ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คุณณัฐวัฒน ์ตรีวิโรจน ์  

ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามบรษัิทในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ผลกระทบจาก COVID-19 ตอ่ธุรกิจของบรษัิทและวิธีการแกไ้ข  

2) แผนการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัครึง่ปีหลงั   

3) แผนการเติบโตในอนาคตของบรษัิท  

4) สาเหตุในการโอนขายหุน้ในบริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) 
(“MACO”) ออกบางส่วน และการถอนตัวแทนของบริษัทออกจาก
การเป็นกรรมการที่ MACO และ 

5) บริษัทมีแผนการอย่างไรส าหรบัการถือหุน้ใน MACO ต่อ เนื่องจาก
ราคาหุน้ ณ ปัจจุบัน ต ่าลงกว่าราคาที่บริษัทไดม้า และในอนาคต 
บรษัิทมีความสนใจจะซือ้หุน้ใน MACO เพิ่มหรอืไม ่อยา่งไร  

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ จะใหฝ่้ายจดัการตอบค าถาม และอธิบายประเด็นในเรื่อง
ดงักลา่วในวาระอื่น ๆ  

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร. พินิจสรณฯ์ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจะตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อ
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี 

ในการนี ้บริษัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2562 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในส าเนางบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท ประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ของบรษัิทและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการแลว้ 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตจากส านักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการแลว้  ตามที่แสดงไวใ้นเลม่งบการเงินประจ าปี 2562 ซึง่ได้
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code ในการนี ้ขอน าเสนอขอ้มลูงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็บางสว่นใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
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จากขอ้มูลแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบบางส่วน บริษัทมี
สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จากจ านวน 5,928.4 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจ านวน 7,979.4 ลา้นบาท ในปี 2562 ของงบการเงิน
รวม มีหนีส้นิรวมลดลงจากจ านวน 1,444.9 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจ านวน 1,089.5 ลา้นบาท ในปี 2562 ของงบการเงิน
รวม และมีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากจ านวน 4,483.5 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจ านวน 6,890 ลา้นบาท ในปี 2562 ของ
งบการเงินรวม 

จากผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ ้นจากจ านวน 4,039.3 ล้านบาท ในปี 2561   
เป็นจ านวน 4,919.5 ลา้นบาท ในปี 2562 และมีก าไรสุทธิส าหรับปีเพิ่มขึน้จากจ านวน 636.4 ลา้นบาท ในปี 2561  
เป็นจ านวน 743.2 ลา้นบาท ในปี 2562 

 

สรุปฐานะทางการเงินในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ทรพัยส์ินเติบโตขึน้จากจ านวน 5,928.4 ลา้นบาท 
ในปี 2561 เป็นจ านวน 7,979.4 ลา้นบาท ในปี 2562 คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 34.6 และหนีส้นิและสดัสว่นของผูถื้อ
หุน้เติบโตขึน้จากจ านวน 5,928.4 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจ านวน 7,979.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 34.6 

ส าหรบัมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บรษัิท ประจ าปี 2562 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2562 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,940,230 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  0.0000  

งดออกเสยีง 0 -  

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระที่ผ่านมา จ านวน 340,000 หุน้ 
คิดเป็น 340,000เสียง ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉันทะ
ทัง้หมดจ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

เลขานกุารที่ประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ขอ้ 44 ก าหนดหา้มมิใหบ้รษัิทจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้บง่ตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45 ก าหนดให ้
บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 45,884,896 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบเป็นจ านวนตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด บริษัทจึงไม่
ตอ้งด าเนินการจดัสรรทนุส ารองเพิ่มเติมอีก  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหัก
ส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแตล่ะคราว บรษัิทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่าย เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 เนื่องจากบรษัิทตอ้งการส ารองเงินทนุไวเ้พื่อใชใ้นการลงทนุในอนาคตซึง่คาดวา่จะสามารถสรา้ง
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ผลตอบแทนที่ดีใหก้บับรษัิทและผูถื้อหุน้ต่อไป รวมถึงใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและส ารองไวเ้พื่อรองรบัสถานการณปั์จจุบนั
ที่มีความไมแ่นน่อน  

อนึง่ ในระหวา่งปี 2562 และ 2563 ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2 ครัง้ ดงันี ้

1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 6 เดือนของปี 2562 สิน้สุด 

วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.091 บาท ส าหรบัหุน้จ านวนทัง้สิน้ 3,882,568,101 หุน้ คิดเป็น

เงินปันผลทั้งสิน้ 353,313,697.19 บาท โดยมีก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล 

(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัศุกรท์ี่ 13 กันยายน 

2562 ซึง่บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิหลงัหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 9 เดือนของปี 2562 

สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.0618 บาท ส าหรบัหุน้จ านวนทัง้สิน้ 3,882,568,101 หุน้ 

คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 239,942,708.64 บาท โดยมีก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลระหวา่งกาล 

(Record Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัที่ 11 มีนาคม 2563 

ซึง่บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ ขา้งตน้แลว้ บรษัิทจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงั
หักภาษีของปี  2562 สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 และก าไรสะสม ในอัตรารวมทั้งสิ ้นหุ้นละ 0.1528 บาท  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 593,256,405.83 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 91.70 ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562และก าไรสะสม ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และ
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,940,230 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  0.0000  

งดออกเสยีง 0  -  

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนี ้มีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการที่ประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บังคบัของ
บริษัทขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ี
ออกจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมไ่ด  ้

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิท มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี ้

1. ดร. พินิจสรณ ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

2. นายธเนษฐ  โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศพ์ร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวตัิ
ของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งวาระ ท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เห็นว่ากรรมการผูท้ี่จะตอ้ง 
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ออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษัิท ดงันัน้ บคุคลทัง้ 3 ทา่นจึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ได ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นเพื่อเขา้
รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 (โดยมติเสียงขา้งมากและไมร่วมกรรมการที่ตอ้งพน้
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิแต่งตัง้ใหก้รรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่
ตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว แต่
ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระตามที่เสนอ  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

6.1 ดร. พินิจสรณ ์ลือชัยขจรพนัธ์ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการ
ผูจ้ดัการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,493,730 99.9866  

ไมเ่ห็นดว้ย 446,500 0.0134 

งดออกเสยีง 0  - 

บตัรเสยี - - 
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6.2 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,312,794,830 99.3956 

ไมเ่ห็นดว้ย 20,145,400 0.6044 

งดออกเสยีง 0  - 

บตัรเสยี - - 

6.3 นายเอกภักดิ์  นิราพาธพงศ์พร ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,315,743,430 99.4840 

ไมเ่ห็นดว้ย 17,196,800 0.5160 

งดออกเสยีง 0  -  

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนี ้มีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

เลขานุการที่ประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ก าหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ 
กลา่วคือ ผลการด าเนินงานของบรษัิทและขนาดธุรกิจของบรษัิท ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท
และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยเปรยีบเทียบอา้งอิงอตัราคา่ตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกบับรษัิท ในอตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกันแลว้ โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
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กรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจ าปี 2563 ซึง่เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ
คา่ตอบแทนตามที่ปรากฏในการน าเสนอและหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2563 ใหแ้ก่กรรมการบริษัท  
เป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วใหแ้กก่รรมการแตล่ะราย และกรรมการชดุยอ่ยอื่น  ๆ  ภายใตว้งเงิน
ที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ล าดับ ค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุม 

ประจ าปี 2563 
เบีย้ประชุม 

ประจ าปี 2562 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

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

2. กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

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

 

 

 

ล าดับ ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ประจ าปี 2563 
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ประจ าปี 2562 

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

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

ล าดับ ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ประจ าปี 2563 
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ประจ าปี 2562 

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

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

ล าดับ ค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุม 

ประจ าปี 2563 
เบีย้ประชุม 

ประจ าปี 2562 

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ล าดับ ค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุม 

ประจ าปี 2563 
เบีย้ประชุม 

ประจ าปี 2562 

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

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

ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2563 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนวงเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2563 
ใหแ้ก่กรรมการบรษัิท เป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท โดยไมม่ีผลประโยชนอ์ื่นใด ซึง่เท่ากับมติจากที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 

ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 3,311,819,930 99.3663 

ไมเ่ห็นดว้ย 21,120,300 0.6337 

งดออกเสยีง 0  0.0000  

บตัรเสยี - - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนี ้มีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  
และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่
สอบบญัชีของบรษัิททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได  ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

1. นายเติมพงศ ์ โอปนพนัธ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ 

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี 

โดยเคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท

มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2561) และ/หรอื 

2. นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี 

ตัง้แต่ปี 2561 โดยไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบรษัิทมาก่อน) 

3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผู้ ส อ บบัญ ชี รับ อนุญาตท ะ เ บี ย น เ ลข ที่  5313  

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี 

ตัง้แต่ปี 2561 โดยไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบรษัิทมาก่อน) 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย 
เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีใหแ้ก่บรษัิท 
เขา้ท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทแทนได ้
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจะเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกนักบับรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 5,941,500 บาท และค่าตรวจสอบการขึน้ระบบบญัชีใหม่
เป็นจ านวนไม่เกิน 360,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2563 เพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบญัชีที่
ผ่านมา 491,200 บาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 9.01 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าตรวจสอบการขึน้ระบบบัญชีใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย และ
คา่บรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Services)  

ทัง้นี ้การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการก าหนดค่าสอบบญัชีขา้งตน้ไดผ้่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์

การท างานของผูส้อบบญัชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็น

อิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักลา่ว 

ไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท บรษัิทยอ่ยของบรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืบคุคลที่มี

ความเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วรวมถึงไมม่ีผูส้อบบญัชีรายใดที่เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับรษัิทมาเกิน 7 ปี 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2563 เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท จ านวนเงินไมเ่กิน 
2,140,000 บาท 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
1,900,000 บาท 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย จ านวนเงินไมเ่กิน 
3,801,500 บาท 

จ านวนไมเ่กิน 
3,550,300 บาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย จ านวนเงินไมเ่กิน 
5,941,500 บาท 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
5,450,300 บาท 

ค่าตรวจสอบการขึน้ระบบบญัชีใหม่ของบริษัท
และบรษัิทยอ่ย 

360,000 บาท - 

คา่บรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Services) 
ไมม่ี ไมม่ี 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2563 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,940,230 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  0.0000  

งดออกเสยีง 0 -  

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนี ้มีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

เลขานกุารที่ประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท
เพื่อใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่บริษัทมีแผนการเขา้ลงทนุต่อไปในอนาคต บริษัทจึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อง
บริษัท จากเดิม มี 36 ขอ้ เป็น 43 ขอ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวตัถปุระสงคข์องบริษัท (สิ่งที่สง่มาดว้ย 5) ซึ่งไดน้ าสง่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ทั้งนี  ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2563 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุตัิการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษัิทจากเดิมมี 36 ขอ้ เป็น 43 ขอ้ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

“(1) ถึง (36) ยงัคงเหมือนเดิม ไมม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 

(37) ท าการจดทะเบียนขออนญุาต ซือ้ เช่า หรอืจดัใหไ้ดม้า หรอืจ าหนา่ยออกไปดว้ยวิธีอื่น ซึง่สทิธิบตัร
ลขิสทิธ์ิ แบบแผน เครือ่งหมายการคา้ สมัปทาน ใบอนญุาต หรอืเอกสทิธ์ิอ่ืนใด 

http://www.planbmedia.co.th/


 
 
 

หนา้ 22 จาก 30 

Plan B Media Public Company Limited 

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand 

Tel. (+66)2 530 8053-6   I   Fax. (+66)2 530 8057   I   E-mail: info@planbmedia.co.th   I   Tax ID. 0107556000507  

www.planbmedia.co.th 

(38) ประกอบธุรกิจบริหารจดัการและดแูลสิทธิประโยชนใ์หก้บับคุคล นิติบคุคลอื่น จดัหา และจดัเก็บ
ผลประโยชน ์รวมถึงจดัการทรพัยส์นิใด ๆ  อนัเก่ียวขอ้งหรอืเกิดขึน้จากสทิธิประโยชนน์ัน้ พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารรบัเป็นท่ีปรกึษา 
และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการบรหิารจดัการและดแูลสทิธิประโยชน ์

(39) ประกอบธุรกิจผลติ และรบัจา้งผลติรายการ และเนือ้หารายการ (Content) เพื่อเผยแพร ่ถ่ายทอด 
และออกอากาศผ่านสื่อโทรทศัน ์วิทยุ และสื่อออนไลนท์ุกรูปแบบ ใหบ้ริการเช่ือมสญัญาณภาพ และเสียง เพื่อเผยแพร่ 
ถ่ายทอดหรอืออกอากาศรายการ และเนือ้หารายการ ในช่องทางสือ่สารมวลชนและสือ่ออนไลนท์กุประเภท 

(40) ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้บริการรับเป็น
ผูจ้ดัการและดแูลบรหิารจดัการสถานีโทรทศันด์ิจิตอล และสือ่สารมวลชนอื่นทกุประเภท ใหบ้รกิารรบัเป็นท่ีปรกึษา และให้
ค าแนะน า เก่ียวกบัการบรหิารจดัการสถานีโทรทศันด์ิจิตอล และสือ่สารมวลชนอื่นทกุประเภท 

(41) ประกอบธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬา และรับเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา ธุรกิจด้านการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดที่เก่ียวขอ้งกบัการแขง่ขนักีฬาทกุชนิด 

(42) ประกอบธุรกิจจัดหา และบริหารจัดการสิทธิในการจดัการแข่งขนักีฬา ลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดการ
แข่งขนักีฬา รวมถึงสิทธิทางการคา้อื่น  ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬา ท าการตลาด และสรา้งรายไดด้า้นสิทธิประโยชน์
จากการแขง่ขนักีฬา 

(43) ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทัง้ภายในและต่างประเทศ ธุรกิจรบัจองตั๋วเครื่องบิน จองหอ้งพกัโรงแรม  
รีสอรท์ สถานที่พักตากอากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น  ๆ ธุรกิจดา้นการตลาดเก่ียวกับการท่องเที่ยว และการ
สง่เสรมิการทอ่งเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเที่ยวและน าเที่ยวทกุชนิด” 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท ตามรายละเอียดที่
เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,940,230 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  0.0000  

งดออกเสยีง 0  0.0000  

บตัรเสยี - - 

http://www.planbmedia.co.th/


 
 
 

หนา้ 23 จาก 30 

Plan B Media Public Company Limited 

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand 

Tel. (+66)2 530 8053-6   I   Fax. (+66)2 530 8057   I   E-mail: info@planbmedia.co.th   I   Tax ID. 0107556000507  

www.planbmedia.co.th 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง ทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนี ้มีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

เลขานกุารที่ประชุมแจง้ต่อที่ประชุมวา่ ตามที่บริษัทไดร้บัอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท
ในวาระที่ 9 นัน้ บริษัทตอ้งด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ใหเ้ป็นดงันี ้ 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษัท มีจ านวน 43 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

ในกรณีที่บริษัทน าวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทที่แกไ้ขใหมข่า้งตน้ซึง่ที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ไดอ้นุมัติแลว้ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทอาจจะตอ้งแก้ไขขอ้ความหรือถอ้ยค าบาง
ประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัประสงคใ์หแ้กไ้ข ฉะนัน้เพื่อความสะดวกต่อการจดทะเบียนดงักล่าว จึง
ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืผูร้บัมอบอ านาจของบรษัิท มีอ  านาจแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
เปลีย่นแปลง ตดัออกหรอืยกเลกิขอ้ความไดต้ามที่นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจ ากดัประสงคใ์หแ้กไ้ขไดด้ว้ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว แต่
ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกับการ
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,332,940,230 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  0.0000  
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 0   0.0000  

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนี ้มีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,332,940,230 เสยีง 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องต่าง ๆ โดยมี
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คุณณัฐวัฒน ์ตรีวิโรจน ์  

ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีวิธีการแก้ไข
อยา่งไร   

2) แผนการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัครึง่ปีหลงั   

3) แผนการเติบโตในอนาคตของบรษัิท  

4) สาเหตใุนการโอนขายหุน้ในบรษัิท มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (“MACO”) 
ออกบางส่วน และการถอนตัวแทนของบริษัทออกจากการเป็นกรรมการที่ 
MACO และ 

5) บริษัทมีแผนการอย่างไรส าหรบัการถือหุน้ใน MACO ต่อ เนื่องจากราคาหุน้ 
ณ ปัจจุบนั ต ่าลงกว่าราคาที่บริษัทไดม้า และในอนาคต บริษัทมีความสนใจ
จะซือ้หุน้ใน MACO เพิ่มหรอืไม ่อยา่งไร  

คุณปรินทร ์โลจนะโกสนิทร ์
(“คุณปรินทรฯ์”) 

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ชีแ้จงที่ประชมุใน 3 ประเด็นแรกดงันี ้ 

1) ชีแ้จงในเรื่องผลกระทบว่าธุรกิจของบริษัทไดร้บัผลกระทบในทุกภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั และธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนรว่ม 
(Engagement Marketing) ทัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ Artist Management, Sports 
marketing, eSport & Gaming และชีแ้จงถึงวิธีการแกไ้ขผลกระทบดงักลา่ว
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ว่า บริษัทจะเตรียมตวัใหพ้รอ้มส าหรบังานที่ไดล้งนามในสญัญาไวแ้ลว้ เช่น
การร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ บริษัท ซีพีออลล ์จ ากัด (มหาชน)  
เพื่อให้บริการสื่อสารแคมเปญโฆษณา ณ จุดขาย ภายในร้านค้าเซเว่น  
อีเลฟเว่น (7-11)  ซึ่งมีเป้าหมายการขยายพืน้ที่ใหบ้ริการครอบคลมุ  2,000 
สาขา ทั่วประเทศในปี 2564  ในสว่นการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบในระยะ
สัน้ บริษัทไดม้ีการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด และการเขา้ไปเป็นพนัธมิตร
กับองคก์รต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับ GMM Grammy, A-Time Media และ 
Good Things Happen จัดคอนเสิรต์ ผ่าน Multi-Platform ครัง้แรกในไทย
โดยแสดงผา่นจอดิจิตอลของ Plan B ที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพฯ พรอ้มเสยีงผา่นวิทยุ
คลื่น GreenWave 106.5 และ 94 EFM รวมถึงสามารถชมผ่าน Facebook 
Live   

2) ชี ้แจงในเรื่องแผนการด าเนินงานของบริษัทส าหรับครึ่งปีหลังว่า ผล
ประกอบการของบรษัิทในช่วงครึง่ปีหลงัมีแนวโนม้ดีขึน้ โดยวิเคราะหจ์ากการ
สั่งจองในช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึน้กว่า
ในช่วงครึง่ปีแรกอย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะลกูคา้ในกลุม่ธุรกิจประกนัภยัก็
กลบัมาใชบ้ริการ ซึ่งในช่วงเวลานี ้บริษัทจะตอ้งขยนัมากขึน้เพื่อสรา้งรายได้
ชดเชยในช่วงวิกฤต และ   

3) ชีแ้จงในเรื่องแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัทว่า บริษัทจะด าเนินธุรกิจ
หลกัในการท าสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 70  
ถึงร้อยละ 80  และจะมุ่ง เน้นด า เนินธุร กิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม 
(Engagement Marketing) เ พิ่ ม เ ติ ม  เ ช่ น  Artist Management อ า ทิ   
วง BNK48, Sports marketing และ eSport & Gaming เป็นตน้  

ดร. พินิจสรณฯ์ 
กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ 

ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุส าหรบัประเด็นที่ 4 และประเด็นที่ 5 ดงันี ้ 

4) ชีแ้จงถึงสาเหตุในการโอนขายหุน้ใน MACO ออกบางส่วนว่าเป็นเพียงการ
บริหารจดัการการถือหุน้ (Portfolio) ของบริษัท แต่สดัสว่นการในการถือหุน้ท่ี
มีผลบังคับใช้ (Effective Holding) ของบริษัทยังเท่าเดิม และชีแ้จงในเรื่อง
การบริหาร MACO ว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะถอนตัวแทนออกจากการเป็น
กรรมการที่ MACO ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่มีตัวแทนโดยตรงใน MACO แต่
บริษัทยงัคงท างานดแูลใกลชิ้ดกบั MACO และสามารถก าหนดทิศทางธุรกิจ 
การจดัการวางแผน การดแูลอตัราการเติบโตของ MACO โดยบริษัทจะดแูล
ในเรื่องการตลาดและการขาย โดยในอนาคต MACO จะมุ่งเนน้ในธุรกิจสื่อ
โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัในตา่งประเทศ  
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5) ชีแ้จงเรือ่งราคาหุน้ท่ีต ่าลงของ MACO วา่ เกิดจากการท่ีธุรกิจสือ่โฆษณาของ 
MACO ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เหมือนกบับรษัิท และ
ชีแ้จงเพิ่มเติมในเรื่องแผนการถือหุน้ใน MACO ว่า บริษัทยังไม่มีแผนการ
ลงทุนเพิ่มเติมตอ้งการเก็บกระแสเงินสดไว้ เนื่องจากความไม่แน่นอน และ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดย ณ ปัจจบุนั บรษัิทไดมุ้ง่เนน้ใน
การด าเนินโครงการที่ไดล้งนามไปแลว้ รวมถึงการช่วยเหลือดแูลคู่คา้ที่ไดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19 และพนกังานของบริษัทเป็นหลกั เช่น การจดัท า 
Plan B Academy  

คุณประวิทย ์ชัยโพธ์ิทอง 

ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามว่าการเลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 ไปปีหน้าส่งผล
กระทบตอ่ผลรายไดท้ี่ตัง้เปา้ไวข้องบรษัิทหรอืไมอ่ยา่งไร คิดเป็นรอ้ยละเทา่ไร  

คุณปรินทรฯ์ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การเลื่อนการจัดการแข่งขนัโอลิมปิกโตเกียว 2020 ไปเป็นปี
หนา้สง่ผลกระทบตอ่การรบัรูร้ายไดข้องบรษัิทในปีนี ้โดยท าใหร้ายไดข้องบรษัิทในปี
นีห้ายไปพอสมควร แต่ทัง้นี ้บริษัทมองวา่รายไดด้งักลา่วไมไ่ดส้ญูหายไป เนื่องจาก
บรษัิทยงัคงมีสทิธิในการถ่ายทอดสด สทิธิในการบรหิารผูส้นบัสนนุ (Sponsorship) 
และสิทธิใน การบริหารคอนเทนตใ์นการแข่งขนัดงักล่าวอยู่ เพียงแค่เลื่อนออกไป
เป็นปีหนา้ โดยบริษัทเช่ือว่าผูส้นบัสนุน (Sponsorship) ทัง้หลายก็จะยงัคงใหก้าร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีหนา้ นอกจากนี ้ตนยังมองว่าการจัดงาน
โอลิมปิกในปีหนา้จะไดร้บัความสนใจจากผูค้นมากยิ่งขึน้ เนื่องจากเป็นการจัด
แขง่ขนักีฬารายการใหญ่รายการแรกที่ไดก้ลบัมาจดัภายหลงัวิกฤต COVID-19 

คุณปณัฐพงศ ์ตนัตราจิณ 

ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

1) สอบถามว่าอัตราการใช้สื่อ (Utilization Rate) จะเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวใน 
ไตรมาสใด  

2) บรษัิทคาดวา่มลูคา่สือ่โฆษณาจะเพิ่มในอตัรารอ้ยละเทา่ใด ตอ่ปี และเพิ่มกบั
สือ่โฆษณาประเภทใด (รา้นคา้เซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-11) หรอืปา้ยรถเมล)์ 

3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรงอีกครัง้ สง่ผลใหภ้าครฐั
บังคับใช้มาตรการ lock down ซึ่งจะท าให้ธุรกิจตลาดแบบมีส่วนร่วม 
(Engagement Marketing) เ ช่ น  การแข่ ง ขันฟุตบอล  หรื อการจับมือ 
วง BNK48 ไม่สามารถจดัได ้บริษัทมีแผนการอย่างไรส าหรบัธุรกิจการตลาด
แบบมีสว่นรว่ม (Engagement Marketing) ดงักลา่ว  

4) วิกฤต COVID-19 สง่ผลต่อธุรกิจของลกูคา้โดยตรง ท าใหล้กูคา้หลายรายตดั
งบการโฆษณาลง และส่งผลให้ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดว่างอยู่หลายแห่ง  
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บริษัทมีวิธีการแก้ไขปัญหาส าหรับการโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณา
บิลบอรด์อยา่งไร มีการลดราคาช่วยเหลอืลกูคา้หรอืไม ่  

5) บริษัทจะเริ่มให้บริการบริหารพื ้นที่สื่อให้ MACO เมื่อใด เนื่องจากตาม
แผนการเดิมก าหนดว่าบริษัทจะบริหารพืน้ที่สื่อให ้MACO ในไตรมาส 3 แต่
ดว้ยสภาวะ COVID-19 แผนการด าเนินงานของบริษัทร่วมกับ MACO จะ
เลือ่นออกไปหรอืไมแ่ละเมื่อใด และ  

6) ผลกระทบตอ่บรษัิทจากการบงัคบัใชอ้ตัราภาษีปา้ยอตัราใหมใ่นปี 2564  

ดร. พินิจสรณฯ์ 

กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ 

ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในแตล่ะประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ชี ้แจงเรื่องการฟ้ืนตัวของอัตราการใช้สื่อ (Utilization Rate) ว่าความไม่
แน่นอนของ COVID-19 ท าใหง้บการตลาด และการท าแคมเปญของลกูคา้
ลดลงอย่างมีนยัส าคญั แต่มองว่า สภาวะตลาดของธุรกิจสื่อโฆษณาไดผ้่าน
ช่วงที่อตัราการใชส้ือ่ต ่าที่สดุในไตรมาสที่ 2 ซึง่เกิดจากตวัเลขผูต้ิดเชือ้ที่พุง่ขึน้
สงู การบงัคบัใชม้าตรการ Lock Down และพระราชก าหนดฉกุเฉิน เนื่องจาก 
ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไดด้ีขึน้แลว้ 
และมีการผอ่นคลายมาตรการตา่ง ๆ สง่ผลใหก้ารใชชี้วิตของคนกลบัสูส่ภาวะ
ปกติ อนัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขรายไดท้ี่มีการบนัทึกเขา้มาสงูขึน้ในไตรมาสที่ 3 
มีแนวโนม้กลบัไปสู่สภาวะปกติมากขึน้ แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับปกติ เนื่องจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจ และผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ
ไทยอา้งอิง และพึง่พานกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ  

2) ชีแ้จงเรือ่งอตัราการเติบโตของมลูคา่สือ่โฆษณาวา่ ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา ก าลงั
การผลิต (Media Capacity) ของบริษัทเติบโตในอัตรารอ้ยละ  20-25 และ
รายไดเ้พิ่มในอตัราที่มากกวา่ก าลงัการผลติ ซึง่หมายความวา่ ทกุ ๆ โครงการ
ที่บริษัทลงทุนมีอัตราการเติบโตมากกว่าพืน้ที่สื่อโฆษณาที่บริษัทมีมากขึน้ 
และชี ้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มมูลค่าสื่อโฆษณาว่า ที่ผ่านมาบริษัท
พยายามขยายพื ้นที่  และให้บริการสื่อโฆษณาหลากหลาย ให้มีความ
ครอบคลมุทกุการเดินทางตัง้แตต่น้จนถึงขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ณ จดุ
ซือ้สินคา้ คือหา้งสรรพสินคา้ หรือ รา้นคา้เซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-11) ดงันัน้อตัรา
การเติบโตจึงมาจากพืน้ที่สื่อที่มากขึน้ทุก ๆ สมัปทานและ ทุก ๆ โครงการที่
บริษัทไดเ้ขา้ร่วม นอกจากนี ้บริษัทมองว่าการจะขยายอตัราการเติบโตที่ดี
ภาพรวมของตลาดจะต้องมีความสมดุลในด้านประเภทของสื่อ  โดยมี
อตัราส่วนโฆษณาทางโทรทศัน์: สื่อโฆษณานอกบา้น: สื่อโฆษณาออนไลน ์
(Television: Out of Home: Online) ใ น อั ต ร า  30:30:30 แ ต่ ปั จ จุ บั น
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สภาวการณ์ของตลาดยังไม่ค่อยมีความสมดุล โดยสื่อทางโทรทัศน์จะมี
ความส าคญัมากที่สดุ เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่องทางอื่น ๆ แต่ในอนาคต บรษัิท
เช่ือว่าธุรกิจสื่อจะมีการพฒันาเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว และเมื่อขยาย
พืน้ที่สื่อไดค้รอบคลมุแลว้อตัราการเติบโตจะมาจากการเพิ่มมลูค่าของพืน้ที่
สื่อป้ายโฆษณาที่บริษัทมี ผ่านการวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายต่อขอ้มลู เพื่อให้
เกิดประสทิธิภาพและเติบโตเทา่กบัสือ่โฆษณาทางโทรทศัน ์ 

3) ชี ้แจงเรื่องแผนการของบริษัทส าหรับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม 
(Engagement Marketing) หากเกิดการระบาดของ COVID-19 อีกครัง้ว่า 
บริษัทจะพยายามจดังานในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรวมกลุม่ของ
คน มาจดักิจกรรมผา่นช่องทางออนไลน ์เช่น Virtual World Cup   

4) ชีแ้จงเรื่องค่าโฆษณาว่า มีการแข่งขนัสงู เนื่องจากธุรกิจการโฆษณามีตน้ทนุ
คงที่ (fixed cost) ประกอบกบัความตอ้งการซือ้ (demand) ที่ลดลง และชีแ้จง
ในเรื่องการจดัการหนีว้า่ บริษัทไม่คอ่ยมีหนีเ้สีย เนื่องจากมีนโยบายการช าระ
เงินที่ค่อนขา้งรดักมุตัง้แตก่่อนช่วงวิกฤต COVID-19 โดยมีการเรียกช าระเงิน
ลว่งหนา้จากคูค่า้รายยอ่ย และการท าธุรกรรมกบัคูค่า้รายใหญ่โดยมากบรษัิท
จะกระท าผา่นตวัแทน ซึง่มีการท าประกนัราคาอยูแ่ลว้   

5) ชีแ้จงเรื่องการรว่มมือกบั MACO ว่าบริษัทไดเ้ริ่มใหบ้ริการดแูลการขาย และ
สื่อโฆษณากบั MACO มาตัง้แต่เดือนมกราคมปีนีแ้ลว้ และยงัด าเนินการอยู่
ในปัจจบุนั และ 

6) ชีแ้จงเรื่องอตัราภาษีป้ายอตัราใหม่ ว่าตวัฐานภาษีที่เก็บคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 
1-3 ของรายไดท้ัง้หมดของบริษัท และอตัราภาษีป้ายอตัราใหม่ก็ไม่ไดป้รบั
ขึน้มาหลายปีแลว้  จึงไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษัิทอยา่งมี
นยัส าคญั  

คุณพสุวุฒ ิวิไลนิรันดร ์

ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามถึงการไดป้้ายโฆษณาจาก MACO ว่าท าใหม้ีความสามารถในการต่อรอง
กบัลกูคา้มากขึน้หรอืไม ่ป้ายของ MACO มีการระบช่ืุอ “Plan B” หรือไม่ และลกูคา้
เก่าของ MACO โอนมาเป็นลกูคา้ของบรษัิทหรอืไม ่ 

ดร. พินิจสรณฯ์ 

กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ 

ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่บริษัทร่วมมือกับ VGI และ MACO บริษัทมีอ านาจ
ต่อรองกับคู่คา้ไดม้ากขึน้ แต่เป็นในลกัษณะเสนอใหคู้่คา้ โดยเฉพาะกลุ่มเอเจนซี่
โฆษณาใหม้าใชบ้ริการกับบริษัทมากขึน้ โดยบริษัทจะเสนอความช่วยเหลือที่ตรง
กับความตอ้งการ และชีแ้จงในเรื่องลูกคา้เก่าของ MACO ว่าเนื่องจากบริษัทเริ่ม
ดแูลธุรกิจสือ่โฆษณาของ MACO มาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ลกูคา้ของ MACO 
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ตัง้แตว่นัดงักลา่วจะเปลีย่นสญัญามาลงนามกบับรษัิท โดยในปัจจบุนั ลกูคา้ทกุราย
ไดม้าลงนามในสญัญากบั MACO เสรจ็สิน้แลว้ 

คุณปรินทรฯ์ 

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ชีแ้จงต่อที่ประชุมในเรื่องป้ายโฆษณาของ MACO ว่า ในขณะนีป้้ายบางส่วนไดม้ี
การระบช่ืุอ “Plan B” แลว้ และจะด าเนินการทยอยเปลีย่นใหม้ีช่ือใหค้รบทกุปา้ย 

คุณพสุวุฒ ิวิไลนิรันดร ์

ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงงบในการโฆษณาในโรงภาพยนตร์
หรอืไม ่อยา่งไร  

2) เกณฑข์องผูป้ระกอบการในการเลอืกใชส้ือ่โฆษณา  

3) บริษัทมีการปรบัลดจ านวนพนกังาน (Headcount) หรือไม่ หรือมีการปรบัลด
คา่ใชจ้่ายอยา่งไร และ 

4) ยกตวัอยา่งภาพสดัสว่นของประเภทสือ่โฆษณาในประเทศอื่น 

ดร. พินิจสรณฯ์ 

กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ 

ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในแตล่ะประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ชีแ้จงเรือ่งผลดีจากการเปลีย่นแปลงงบในการโฆษณาในโรงภาพยนตร ์วา่การ
ที่รอบฉายของโรงภาพยนตรล์ดลง ประกอบกบัการที่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปลี่ยนไปโดยคนไปดูหนังในโรงภาพยนตรล์ดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบของการโฆษณาไปยงัรูปแบบอื่น ๆ ทกุรูปแบบ รวมถึงปา้ย
ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบรษัิทดว้ย      

2) ชีแ้จงเรื่องเกณฑข์องผูป้ระกอบการในการเลือกใชโ้ฆษณาว่า ผูป้ระกอบการ
จะประเมินราคาตน้ทนุ และความคุม้คา่ของการลงทนุ โดยดจูากรายงานการ
ประเมินโครงการว่า ตน้ทุนต่อการแสดงผลพันครัง้ (Cost Per Mille: CPM)  
เป็นเทา่ไร นอกจากนี ้ยงัขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และความ
ตอ้งการในการสรา้งประสบการณ์ผ่านความรูส้ึกนึกคิดของลูกคา้  (Brand 
Experience) เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบางรายมุ่งเน้นในเรื่องความถ่ี 
ในการมองเห็น แต่บางรายมุ่งเนน้ในเรื่องภาพลกัษณ์ และการน าเสนอใน
รูปแบบท่ีสวยงามเป็นตน้  
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3) ชีแ้จงเรื่องการปรบัลดค่าใชจ้่ายของบริษัทว่า บริษัทไม่มีการปรบัลดจ านวน
พนกังาน (headcount) และไม่มีการลดเงินเดือน เนื่องจากมองว่าบุคลากร
เป็นผูม้ีความส าคญัและเป็นฟันเฟืองใหเ้ศรษฐกิจของโลกด าเนินต่อไป และ
แมว้่าบริษัทจะมีผลประกอบการลดลง แต่ยังคงมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ 
และชีแ้จงเพิ่มเติมว่าในการปรบัลดค่าใชจ้่าย บริษัทมุ่งเนน้การเจรจาต่อรอง
ลดราคาค่าเช่าพืน้ที่ โดยเฉพาะพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ หรือปิดตัวลง เช่น 
สนามบิน และหา้งสรรพสินคา้ในช่วงที่มีมาตรการ Lockdown ซึ่งส่งผลให้
บริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายไดถ้ึง 30 ถึง 35 ลา้นในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา 
และ   

4) ชีแ้จงเรื่องอตัราสว่นโฆษณาทางโทรทศัน :์ สื่อโฆษณานอกบา้น: สื่อโฆษณา
ออนไลน์ (Television: Out of Home: Online) ในอัตรา 30:30:30 ว่าเป็น
หลกัเกณฑท์ี่ประเมินมาจากกรุ๊ปเอ็ม (GroupM) กลุ่มมีเดียเอเยนซี่โฆษณา
และการตลาดรายใหญ่ที่สดุของโลก โดยประเมินจากการสงัเกตความเป็นไป
ในตลาดทั่วโลก และชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตลาดของประเทศที่ เป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่วไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ตลาดของเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง เนื่องจาก
มีการพฒันาความเป็นสงัคมเมืองสงู พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงปรบัเปลี่ยน 
และความส าคญัของสื่อโฆษณานอกบา้น และสื่อโฆษณาออนไลน ์จึงมีมาก
ขึน้  

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และกลา่ว
ขอบคณุในนามของบรษัิทตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นที่สละเวลาเขา้รว่มการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.10 น. 
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