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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 
22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนด 
วา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

เร่ิมการประชุม 

นายเกษมศานต ์อิทธิธรรมวินิจ เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ( “เลขานุการที่ประชุม”)  
ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีความ
ตระหนกัและหว่งใยตอ่สขุภาพของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นเป็นอยา่งยิ่ง จึงไดม้ีมติอนมุตัิจดัการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้โควิด-19 โดยผูถื้อหุน้สามารถ 
เขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมาประชุมดว้ยตนเอง ซึ่งจะช่วยใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมประหยัดเวลา  
การเดินทาง และยงัสามารถช่วยสิง่แวดลอ้มในการลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซตจ์ากยานพาหนะ  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ในครัง้นี ้ไดจ้ัดขึน้ตาม
มาตรา 98 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) 
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 ที่ก าหนดใหต้อ้งมีการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีมติใหเ้รียก
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท ประจ าปี 2563 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

วาระท่ี 7 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 1 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ 7,000 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะรวม 1,407 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้
3,312,228,610 หุน้ ดงันัน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ 1,408 ราย นบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้ 3,312,235,610 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 85.31 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 3,882,568,101 หุน้ ซึ่งมีจ านวนหุน้
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของบริษัท เป็นอันครบองคป์ระชุมตามมาตรา 103  
แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 33 ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุม 
ไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 

ทัง้นี ้ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม เลขานกุารที่ประชุมได้กลา่วแนะน 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 

6. นายเอกภกัดิ ์        นิราพาธพงศพ์ร กรรมการ 

7. นายมานะ  จนัทนยิ่งยง กรรมการ 

8. นายอานนท ์ พรธิติ กรรมการ 

คิดเป็นสดัสว่นกรรมการเขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายประสงค ์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวพาขวญั วงศพ์ลทวี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและรกัษาการประธานฝ่ายการตลาด
และก ากบัดแูลลกูคา้ 

3. นายณฐัวฒุิ อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวองัคณา  เฉลมิชยักิจ ประธานฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท  

1. นายเติมพงศ ์ โอปนพนัธ ์ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายภราดร เลยีวสกลุ บรษัิท ส านกังานกฎหมายแคปปิตอล จ ากดั 

2. นางสาววิภาดา ศกัดิศ์ร ี บรษัิท ส านกังานกฎหมายแคปปิตอล จ ากดั 

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นางสาวธีรนชุ พรหมโชติ 

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34 ซึ่งก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เลขานกุารท่ีประชมุ จึงเรยีนเชิญใหพ้ลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่
ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) พรอ้มกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนด  
ในขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และมอบหมายใหเ้ลขานกุารที่ประชุมเป็น
ผูด้  าเนินการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุมชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ใหท้ี่ประชุมทราบเพื่อใหก้าร
ประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นวนันี ้บริษัทใชบ้ริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็น 
ผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุอิเลก็ทรอนิกสใ์นกลุม่บรษัิทของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

2. โดยในการประชมุจะพิจารณาวาระตา่ง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ  
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3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยให้
นบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

4. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงใน 
วาระใด โปรดกดปุ่ ม ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ในวาระนัน้ ๆ  

ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของการประชุมในวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดก้ดปุ่ มไม่เห็นดว้ย และ งดออก
เสยีง บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีมติอนมุตัิวาระท่ีน าเสนอ 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมในระบบภายหลงัวาระที่ประชุมพิจารณาเป็น 
ที่เรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไมไ่ดเ้ริม่พิจารณา ทัง้นีจ้  านวน  
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
รว่มประชมุผา่นระบบเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุหรอืออกจากระบบก่อนการประชมุเสรจ็สิน้ 

6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขผลการลงคะแนนได ้
และหากการประมวลผลการนบัคะแนนมีความล่าชา้เกินกว่า 5 นาที บริษัทจะด าเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อ
ความรวดเร็ว และเมื่อไดผ้ลการนบัคะแนนในวาระก่อนหนา้แลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุ
ทราบ 

7. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระไดต้ลอดการประชุม โดยกด
เรยีกดผูลคะแนนในหนา้จอ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท าหนงัสอืมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบรษัิท หรอืผูอ้ื่นเขา้รว่มประชมุ  
ซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทไดท้ าการบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้
ก าหนดไวล้ว่งหนา้แลว้ 

8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ หากเป็นค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะสอบถามในวาระที่ 7 
วาระพิจารณาเรือ่งอื่นๆ 

9. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะสอบถาม กรุณาแสดงความจ านงโดย “สง่ค าถาม” เขา้มาใน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เลขานกุารท่ีประชมุจะท าการอา่นค าถามของทา่นในแตล่ะวาระ โดยประธานในท่ี
ประชมุหรอืคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูต้อบค าถามของทา่นผูถื้อหุน้ 

10. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารประชมุกระชบัและมีประสทิธิภาพ 

11. บริษัทไดม้อบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานกฎหมายแคปปิตอล จ ากัด ไดแ้ก่ คุณวิภาดา 
ศกัดิศ์ร ีเป็นผูต้รวจสอบและดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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12. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยูข่อความกรุณาน าไป
สอบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพื่อให้
การประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุไดเ้ริม่การประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

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

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั 
ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 แลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้การ
ด าเนินงานที่ส  าคัญในรอบปี 2563 ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้ และขอเรียนน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2563 โดยสงัเขปใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่น
ไดท้ราบดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 

บริษัทเดินหนา้การพฒันาคอนเทนทใ์หค้รอบคลมุทกุดา้นและมองหาธุรกิจที่ช่วยสรา้งเครือข่ายใหส้ื่อ
นอกที่อยู่อาศยัเติบโต ตอบโจทยค์วามตอ้งการที่หลากหลายของผูบ้ริโภค เพื่อรองรบัการขยายตวัของความตอ้งการใน
อนาคต โดยมีรายละเอียดของพฒันาการท่ีส าคญัในรอบปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

มกราคม 

- บริษัทร่วมมือกับ MACO โดยเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ภายในประเทศของ MACO ทัง้หมด มากกวา่ 2,000 แหง่ เพื่อพฒันาและเสรมิศกัยภาพของบรษัิท 

มีนาคม 

- บริษัทเปิดตวัสื่อโฆษณาดิจิตอล Paragon motion block 2 บริเวณทางเช่ือมหา้งสยามพารากอน
และสยามเซ็นเตอร ์เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสือ่ใหค้รอบคลุมในต าแหนง่ที่ตัง้ที่มีศกัยภาพ 

- บรษัิทขยายพืน้ท่ีสือ่โฆษณาดิจิตอลบรเิวณ Rooftop @ Parc Paragon 

- บรษัิทเปิดตวัเกมสอ์อนไลนค์รัง้แรก “Samkok MOE”  

สิงหาคม 

- บริษัทรว่มมือกบัส านกัการจราจรและขนสง่กรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันาและปรบัปรุงศาลาที่พกั
ผู้โดยสารประจ าทางอัจฉริยะให้มีความทันสมัยมากขึ ้น , ระบบรักษาความปลอดภัย ,  
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ระบบชารจ์แบตโทรศพัทม์ือถือ และ Free Wi-Fi โดยมีเปา้หมายที่จะพฒันาปรบัปรุงศาลาทัง้หมด 
691 ศาลา ภายในปี 2564 

- บริษัทได้สิทธิในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปี 2564-2571 เป็นเวลาทั้งหมด 8 ปี แต่เพียงผู้เดียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ฟตุบอลของชาติ 

กันยายน 

- บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อจัดท า VIA BUS Application  
เพื่อน าทางรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม ์เป็นการต่อยอดและสนบัสนนุการขยายธุรกิจของ
โครงการศาลาที่พกัผูโ้ดยสารรถประท าทางอจัรยิะ 

- บรษัิทประสบความส าเรจ็ในการติดตัง้จอ LED ภายในรา้นคา้สะดวกซือ้ 7-Eleven เพื่อใหบ้รกิาร
สือ่โฆษณา ณ จดุขาย 

ธันวาคม 

- บริษัทเขา้ลงทนุและรว่มมือกับ บริษัท เรซอพั เวิรค์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทจดักิจกรรมกีฬาและงาน  
อีเวนทว์ิ่งมาราธอนในรูปแบบ Sport Tourism Theme ซี่งเป็นการแข่งขนัที่ไดร้บัมาตรฐาน IAAF 
โดยใชส้ื่อนอกที่อยู่อาศยัของบริษัทในการโปรโมท เพื่อต่อยอดและสนบัสนุนธุรกิจดา้น Sports 
marketing 

- บริษัทปรบัปรุงแสงสว่างจอ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้ายโฆษณาโดยไดท้ าการเปลี่ยนหลอด
โคมไฟทั่วกรุงเทพฯ จ านวนกว่า 150 ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณาใหเ้กิด
ความชดัเจนและสวยงามมากขึน้ 

- บรษัิทด ารงสถานะในการเป็นบรษัิทจดทะเบียน SET 100 ในรอบเดือน มกราคม – มิถนุายน 2564  

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดังนี้ 

- บริษัทมีรายไดร้วมในปี 2563 อยู่ที่ 3,768 ลา้นบาท ลดลงที่ 1,151 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
23.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบของวิกฤตการณ ์COVID-19  
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม  
อีกทัง้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจท าใหห้ลายบรษัิทด าเนินการลดคา่ใชจ้่ายดา้นการโฆษณาลง
อยา่งมาก 

- บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 อยู่ที่ 783 ลา้นบาท ลดลงที่ 905 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 53.6 
เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2562 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปี 2563 

- บรษัิทมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) ในปี 2563 
อยูท่ี่ 2,033 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ท่ี 352 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20.9 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2562  
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- บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2563 อยู่ที่ 140 ลา้นบาท (เมื่อรวมผลกระทบจากการปรบัมาตรฐานบญัชี 
TFRS16 จ านวน 57 ล้านบาท ในปี 2563) ลดลงที่  603 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.1  
เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2562  

- ภาพรวมอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2563 พบวา่เม็ดเงินสือ่โฆษณารวมอยูท่ี่ 106,254 ลา้นบาท 
ลดลง 17,410 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.0 เมื่อเทียบกบัปี 2562 เนื่องจากสถานการณโ์รค
ระบาด COVID-19 ที่ เ กิดขึ ้นในระหว่างปีเม็ดเ งินสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2563  
อยู่ที่ 11,715 ลา้นบาท ลดลง 2,833 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 
สบืเนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 

- สดัส่วนรายไดแ้ละการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในปี  2563 อยู่ที่ 3,724 
 ลา้นบาท ลดลง 1,137 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 23.4 เมื่อเทียบกบัปี 2562 สาเหตมุาจากการ
ลดลงของรายไดท้ัง้ 2 ธุรกิจหลกัของบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

▪ รายไดร้วมธุรกิจสือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัในปี 2563 อยูท่ี่ 3,013 ลา้นบาท ลดลง 598 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ที่
เกิดขึน้ในปี 2563 สง่ผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงในทกุสื่อโฆษณา อย่างไรก็ตาม รายได้
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้มีการเติบโต
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขยายสื่อโฆษณาภายในรา้นสะดวกซือ้ภายใน 7-
Eleven ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 บริษัทสามารถติดตัง้จอ LED แลว้เสร็จ จ านวน 
1,000 สาขาไดต้ามเปา้หมาย 

▪ อัตราการใช้สื่อโฆษณาในปี 2563 อยู่ที่ร ้อยละ 43.5 ลดลงจากปีก่อนที่ร ้อยละ 73.0 
เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ที่เกิดขึน้ในปี 2563 

▪ รายไดร้วมธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมในปี 2563 อยู่ที่ 711 ลา้นบาท ลดลง 539 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการเลื่อนการจดังานอีเวน้ท์
ต่างๆ ออกไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรการระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) ใน
ระหว่างปี 2563 จากสถานการณ ์COVID-19 ที่เกิดขึน้ในประเทศ รวมถึงการบันทึกรายได้
จากการบริหารสิทธิทางการตลาดส าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึน้ในไตรมาส 
4/2562 อยูท่ี่ประมาณ 136 ลา้นบาท 

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

โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ  (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลกัดนัใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น 
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คอรร์ปัชนัอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซึง่ปัจจบุนับรษัิทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั (CAC) แลว้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานและการ
เปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามในวาระนี ้ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร. พินิจสรณฯ์ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจะตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี 

ในการนี ้บริษัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในส าเนางบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงักลา่ว ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้งบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบรหสั QR Code แลว้ ในการนี ้ขอน าเสนอขอ้มลูงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็บางสว่นใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
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(1) รวมผลกระทบจากการปรบัมาตรฐานบญัช ีTFRS16 จ านวน 57 ลา้นบาท ในปี 2563 

ส าหรบัมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเรือ่งดงักลา่ว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
ของบรษัิท ประจ าปี 2563 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 
2563 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,312,235,610  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเริม่เปิดประชมุจ านวน 7,000 หุน้ 
คิดเป็น 7,000 เสียง ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะ
ทัง้หมดจ านวน 3,312,235,610 เสยีง  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

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 2563 บริษัทไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 45,884,896 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบเป็นจ านวนตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด บริษัทจึงไม่
ตอ้งด าเนินการจดัสรรทนุส ารองเพิ่มเติมอีก  

บรษัิทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
ไดม้ีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทในอัตราหุน้ละ 0.0773 บาท หรือคิดเป็นเงินปัน
ผลรวมทัง้สิน้ 300,122,514.21 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานของบรษัิทตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  ซึง่บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่ว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 
109.85 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทตอ้งการส ารองเงินทนุไวเ้พื่อใชใ้นการลงทนุในอนาคต รวมถึงใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนและส ารองไวเ้พื่อรองรบัสถานการณท์ี่มีความไมแ่น่นอน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ทัง้นี ้รายละเอียดเปรยีบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 และปี 2562 มีดงันี ้

ล าดับ รายละเอียดการจ่ายปันผล 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563  
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิ (บาทตอ่หุน้) 0.07 0.17 
2. จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยได้

แลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
3,882,568,101 3,882,568,101 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท) 0.0773 0.1528 
4. รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 300,122,514.21 593,256,405.83 
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ล าดับ รายละเอียดการจ่ายปันผล 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563  
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบั

ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 
109.85 91.70 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล และ
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ส าหรบัมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การงดจ่ายเงินปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,312,235,610  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,312,235,610 เสยีง  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

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

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษัิท มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ
กรรมการที่
จะต้องออก
จากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วม

ประชุมคณะ
กรรม 

การบริษัทใน
ปี 2563 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรม 
การชุดยอ่ย 
ในปี 2563 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
บริษัท 

1. นายปรนิทร ์ 
โลจนะโกสนิทร ์

กรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

8/8 - 
 

7 ปี 7 เดือน 

2. ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

8/8 7/7, 3/3, 1/1 
 

7 ปี 7 เดือน 

3. นายมานะ  
จนัทนยิ่งยง 

กรรมการ 5/5* - 1 ปี 1 เดือน 

หมายเหต:ุ *นายมานะ จนัทนยิ่งยง ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2563 แทน
นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ทีไ่ดล้าออกจากการเป็นกรรมการในวนัเดยีวกนั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบและระมัดระวังแลว้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ  
มีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้
เป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิครบถว้นและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ได ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นเพื่อเขา้
รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิท (โดยไมร่วมกรรมการบรษัิทท่ีมีสว่นไดเ้สยี) ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิ
ของบุคคลทัง้ 3 ท่านดว้ยความรอบคอบระมัดระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้  
(1) นายปรินทร ์ โลจนะโกสินทร ์(2) ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และ (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่  

ส าหรบัมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน (โดยจะพิจารณาอนมุตัิ
เป็นรายบคุคล) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  3,310,454,510  99.9462 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,781,100 0.0538 

งดออกเสยีง - - 

4.2 ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,286,750,810 99.2306 

ไมเ่ห็นดว้ย 25,484,800 0.7694 

งดออกเสยีง -  - 



 
 
 

หนา้ 14 จาก 20 

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 

4.3 นายมานะ จนัทนยิง่ยง ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการ ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,311,210,410 99.9690 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,025,200 0.0310 

งดออกเสยีง -   -  

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั
คะแนน (โดยจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

2) ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ  านวนเสยีงของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,312,235,610 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน (“ดร. เพ็ญนภาฯ”) เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ดร. เพ็ญนภาฯ แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บรษัิทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ขอ้ 36 ก าหนดวา่ที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีตอ้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกบับริษัทในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัแลว้ โดยภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกับคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท  (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้
ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ล าดับ ต าแหน่ง ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

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

2. กรรมการบรษัิท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
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ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ  (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้
ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

  

 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ล าดับ ต าแหน่ง ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

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

2. กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

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

 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
  

 
  

 

 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

ล าดับ ต าแหน่ง ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

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

2. กรรมการก ากั บ ดู แ ล
กิจการ 

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

ล าดับ ต าแหน่ง ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

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

ล าดับ ต าแหน่ง ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

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

2. กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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นอกจากนี  ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2564 ใหแ้ก่กรรมการบริษัท  
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 7,200,000 บาท อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละราย   
และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใตว้งเงินที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยไม่มีผลประโยชนอ์ื่นใด โดยค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 ที่เสนอมีอตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามที่น าเสนอและหนงัสอื
เชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท และก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จ เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 7,200,000 บาท  

ส าหรบัมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามในวาระนี ้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 

ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 3,306,155,810 99.8164 

ไมเ่ห็นดว้ย 6,079,800 0.1836 

งดออกเสยีง -  -  

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ านวนเสียงของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,312,235,610 เสยีง 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

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

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทที่ออกหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ก าหนดใหบ้ริษัทจัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 รอบปี 
โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปี
บญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  (“ส านักงาน อีวาย”) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 
2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบรษัิทได ้

1. นายเติมพงศ ์ โอปนพนัธ ์ ผู้ ส อ บบัญ ชี รับ อนุญาตท ะ เ บี ย น เ ลข ที่  4501  

(เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทมาแลว้จ านวน 3 ปี โดย

เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 

จ านวน 3 ปี) และ/หรอื 

2. นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผู้ ส อ บบัญ ชี รับ อนุญาตท ะ เ บี ย น เ ลข ที่  3853  

(เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทมาแลว้ จ านวน 3 ปี โดยไม่

เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมา

ก่อน) และ/หรอื  

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

(เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทมาแลว้ จ านวน 3 ปี โดยไม่

เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทมาก่อน) 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีที่มีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหส้  านกังาน อีวาย แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีรายอื่นของส านกังาน อีวาย ซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีใหแ้ก่บรษัิทท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทแทนได ้

อนึง่ ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจะเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับรษัิท 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ  
(Non-audit fee) โดยสามารถแบง่แยกรายละเอียดไดด้งันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถอื

หุ้น 

ปี 2563 
ที่เกดิขึน้จริง 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท จ านวนเงินไมเ่กิน   
2,040,000 บาท 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
2,140,000 บาท 

จ านวนเงิน 
2,040,000 บาท 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย  
 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
5,581,500 บาท 

(ส  าหรบั 16 บรษัิท) 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
3,801,500 บาท  

(ส  าหรบั 13 บรษัิท) 

จ านวนเงิน 
3,801,500 บาท 

(ส  าหรบั 13 บรษัิท) 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยที่เพิม่ขึน้ - - จ านวนเงิน 

830,000 บาท 
(ส  าหรบั 3 บรษัิทยอ่ย

ใหมท่ี่จดัตัง้ขึน้ภายหลงั) 
คา่ตรวจสอบการขึน้ระบบบญัชีใหม่ - 360,000 บาท 360,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ย 

จ านวนเงินไมเ่กิน  
7,621,500 บาท 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
5,941,500 บาท 

จ านวนเงิน 
6,671,500 บาท  

คา่บรกิารอื่นๆ (Non-Audit fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย และค่าตรวจสอบการ
ขึน้ระบบบัญชีใหม่ 

7,621,500 บาท 6,301,500 บาท 7,031,500 บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 เกินกว่าที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
เนื่องจากบรษัิทไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพิ่มอีก 3 บรษัิทภายหลงัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ที่เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิเพิ่มขึน้จากค่าสอบบญัชีที่เกิดขึน้
จรงิจากรอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมาจ านวน 590,000 บาท หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 8.40 เนื่องจากบรษัิทยอ่ยมีการขยายธุรกิจ
ที่เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ดี คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไมร่วมคา่บรกิารอื่นๆ (Non-Audit fee)  

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีขา้งตน้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบตัิและประสบการณก์ารท างานของ
ผูส้อบบญัชี โดยจากการพิจารณาดงักลา่ว เห็นว่าส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักลา่วขา้งตน้  
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ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด รวมถึงไมม่ีผูส้อบบญัชีรายใดที่เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับรษัิทมาเกิน 7 ปี 

   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก
ส านกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,621,500 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

   ส าหรบัการลงมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  
แตป่รากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุน้และ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,312,235,610  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย -  - 

งดออกเสยีง -  -  

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน 

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ท าใหใ้นวาระนีม้ีจ านวนเสียงของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 3,312,235,610 เสยีง 

 
วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องต่าง ๆ 
แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืเสนอขอ้คิดเห็นในวาระนี ้
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ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และ
กลา่วขอบคณุในนามของบรษัิทตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นท่ีสละเวลาเขา้รว่มการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.20 น. 
 

ลงช่ือ  -ลายมือช่ือ-  

(พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี) 
            ประธานในที่ประชมุ 

ลงช่ือ  -ลายมือช่ือ-  

(นายเกษมศานต ์อิทธิธรรมวินิจ) 
เลขานกุารที่ประชมุ 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 


