


 

เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งวา่ ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาเข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ 

นายมารุต อรรถไกวลัวที รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 

นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการ 

นายคง ชิ เคือง กรรมการ 

นายชาน คิน ตคั กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้ อํานวยการใหญ่สายงานปฏิบตัิการ 

รศ. จารุพร ไวยนนัท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

นางมณีภรณ์ สริิวฒันาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

นายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 

นางอรนชุ รุจิราวรรณ กรรมการบริหาร / ผู้ อํานวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย 

นายชวิล กลัยาณมิตร กรรมการบริหาร / ผู้ อํานวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี 

หมอ่มหลวงเกรียงไกร หสัดินทร กรรมการบริหาร / รองผู้ อํานวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย 

นางสาวดารณี พรรณกลิน่ ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช เลขานกุารบริษัท 

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม 

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 

นายณภพ ธนาวิชญกานต์ 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

นายภราดร เลยีวสกลุ 

นางสาววิภาดา ศกัดิ์ศรี 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในการประชุมครัง้นี ้นางสาววิภาดา ศกัดิ์ศรี ตวัแทนจาก

บริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิตอล จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย ทําหน้าท่ีเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน และเพ่ือ

สง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เลขานกุารท่ีประชมุได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยาน

ในการตรวจนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน 



 

ลาํดบัถดัมา เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในการประชมุนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการ

ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน

เสยีง ตามรายละเอียดท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ตลอดจนแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 โดยกําหนดเวลาให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่

คําถามได้ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 ถึงวนัท่ี 29 มิถนุายน 2559 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อนการประชุมแต่

อยา่งใด หลงัจากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้เรียนเชิญประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจยัภายนอกท่ีกดดนัให้สภาวะเศรษฐกิจเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เน่ืองทําให้มลูคา่การใช้จ่ายสือ่โฆษณาลดลง ประกอบกบัเมื่อต้นปี 2558 บริษัทฯ ได้หยดุประกอบธุรกิจ

สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทําให้รายได้ของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 

สือ่โฆษณาประเภทใหม ่ๆ ด้วยการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยงัสื่อโฆษณาในอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม

จากการได้รับแตง่ตัง้เป็นตวัแทนขายจากห้างหุ้นสว่นจํากดั อาร์ทิสต้า มีเดีย รวมทัง้ขยายไปสูส่ื่อโฆษณาการบินผ่านการ

ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จํากดั (“AERO”) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเข้าซือ้หุ้นเพ่ิมเติมในบริษัท มาสเตอร์ 

แอด จํากดั (มหาชน) (“MACO”) โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO ประมาณร้อยละ 37.42 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว

ทัง้หมดใน MACO และอยูร่ะหวา่งการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน MACO เหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความ

มุ่งมัน่และจะไม่หยดุน่ิงในการขยาย รวมทัง้พฒันาเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยนายกวิน กาญจน

พาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ จะชีแ้จงรายละเอียดการขยาย

เครือขา่ยสือ่โฆษณาในวาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2559 ตอ่ไป 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยงัจะได้รับประโยชน์จากเป้าหมายของบริษัท  

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในการเพ่ิมระยะทางการ

ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอีกประมาณ 170 กิโลเมตร อันจะทําให้บริษัทฯ มีพืน้ท่ีโฆษณาจากจํานวนสถานีและขบวน

รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีเพ่ิมขึน้ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

สําหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทํานโยบายและขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง โดยมี

เป้าหมายเพ่ือขอรับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตภายในปี 2560 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

****************************************************************************************************************************** 

ภายหลงัเสร็จสิน้วาระท่ี 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุมทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการ

ประชมุตัง้แตว่าระท่ี 2 เป็นต้นไป 



 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2559 ซึ่ งประชุมเ ม่ือวันที่  

30 พฤษภาคม 2559 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี  

30 พฤษภาคม 2559 โดยมีสาํเนารายงานการประชมุตามท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในหน้า 13-25 

เลขานุการท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้จากนัน้ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  

ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,731,820,390 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 413,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (551 ราย)  5,732,233,390 - 

ความเห็น / คาํถาม / คาํตอบ 

คําถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ จะทราบผลการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน 

MACO เมื่อไร 

คําตอบ นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการท่ีประชุม ตอบว่า วนัสดุท้ายของการรับซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 

MACO คือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 3  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 

31 มีนาคม 2559 

เลขานกุารท่ีประชุมได้เรียนเชิญนายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกับกลยุทธ์การมุ่งสู่การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลมุทัว่ประเทศ (Nationwide Integrated 

Media Platform) และนายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ นําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 



 

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักลยทุธ์การสร้างโครงขา่ย

สือ่โฆษณาแบบครบวงจรครอบคลมุทัว่ประเทศ ผา่นการทําสือ่โฆษณาใน 6 ด้านท่ีสาํคญัดงันี ้

1. สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน  สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการเป็น

ระยะเวลากวา่ 16 ปีแล้ว 

2. สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน  บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสูธุ่รกิจสื่อโฆษณานีด้้วยการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมด

ของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (“POV”) เมื่อครัง้ POV มีอาคารสํานกังานอยู่

ภายใต้การบริหารจดัการประมาณ 30-40 อาคาร ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 อาคารสํานกังานท่ี

อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ มีจํานวนทัง้สิน้ 135 อาคาร 

3. สื่อโฆษณากลางแจ้ง  ผา่นการลงทนุใน MACO ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น MACO ในสดัสว่นประมาณ

ร้อยละ 24.96 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดใน MACO ในปี 2557 และเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2559 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น MACO เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 12.46 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดใน 

MACO โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้น MACO ทัง้สิน้ร้อยละ 37.42 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดใน 

MACO และอยู่ระหว่างการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน MACO ซึ่งวนัสดุท้ายของการรับซือ้

หลกัทรัพย์คือ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะให้ MACO เป็นฐานในการขยาย

เครือข่ายสื่อโฆษณาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยผ่านการซือ้กิจการเพ่ิมเติม เน่ืองจาก

ปัจจบุนั MACO มีเครือขา่ยป้ายโฆษณากลางแจ้งครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 69 จงัหวดัของประเทศไทย 

4. สื่อโฆษณาการบิน  ผา่นการถือหุ้น AERO ในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงั

เลง็เห็นโอกาสในการขยายเครือขา่ยสือ่โฆษณาการบินเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการถือหุ้น AERO  

5. สื่อโฆษณาดิจิทัล  ซึ่งหมายความถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําฐานข้อมูลของผู้ ถือบตัร 

แรบบิทมาใช้ประกอบการขายสือ่โฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งนายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการ

ใหญ่ จะอธิบายรายละเอียดในสว่นนีเ้พ่ิมเติมตอ่ไป 

6. การกระตุ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านกิจกรรมทางการตลาด (Activation)  ซึ่งหมายความถึงการ

แจกสนิค้าตวัอยา่งในห้างสรรพสนิค้า 

ลาํดบัถดัมานายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียดการนําฐานข้อมลูของผู้ ถือ

บตัรแรบบิทมาใช้เป็นตวัขบัเคลือ่นในการขายสือ่โฆษณา รวมทัง้เป็นตวัเช่ือมโยงสื่อโฆษณาท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการ

ของบริษัทฯ เข้าด้วยกนั โดยการนําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ประกอบการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กบัลกูค้าทัง้ท่ีเป็นบริษัท

ตวัแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าและบริการ เพ่ือให้แพคเกจสื่อโฆษณาท่ีบริษัทฯ นําเสนอ สามารถตอบโจทย์และสนอง

ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ในการนี ้นายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ยงัได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมรายได้สื่อโฆษณา

ในโมเดิร์นเทรด) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 จาก 1,994 ล้านบาท เป็น 2,056 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายธุรกิจจะพบว่า 

รายได้ของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้



 

ของอตัราการเช่าพืน้ท่ีร้านค้า ทัง้นี ้แม้วา่รายได้จะเพ่ิมขึน้น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้อนัเน่ืองมาจากการลดลงของการใช้จ่าย

ของตลาดสือ่โฆษณา แตบ่ริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ ธุรกิจสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจาก

แผนการขยายเครือขา่ยของระบบขนสง่มวลชน 

ในสว่นของธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสํานกังาน บริษัทฯ ได้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยมีสิทธิในการบริหาร

จดัการสือ่โฆษณาในอาคารจํานวนทัง้สิน้ 135 อาคาร และมีรายได้เติบโตร้อยละ 23.6 สําหรับรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา

อ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 61.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเป็นตวัแทนขายสื่อโฆษณาจอดิจิทลัซึ่งติดตัง้บนหอ

นาฬิกา จํานวน 20 จอ ใน 10 จงัหวดัใหญ่ ให้แก่บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากดั (“ไมดาส”) และจอแอลอีดีท่ีอาคาร

จตรัุส จามจรีุ และอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ในปี 2558/59 

เลขานุการท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้จากนัน้ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

ความเห็น / คาํถาม / คาํตอบ 

ข้อเสนอแนะ นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรร่วมมือกบับริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) ผู้ ได้รับ

สทิธิในการติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริเวณร้านสะดวกซือ้เซเวน่ อีเลฟเวน่ เน่ืองจากร้านสะดวก

ซือ้เซเวน่ อีเลฟเวน่จะขยายสาขามากกวา่หมื่นสาขา 

คําถาม นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี สอบถามว่า ปัจจุบนั มีผู้ ถือบตัรแรบบิทจํานวนเท่าไร และบริษัทฯ มีความ

คาดหวงักบับตัรแรบบิทอยา่งไรในอนาคต 

คําตอบ นายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัมีผู้ใช้บตัรแรบบิทกว่า 5 ล้านใบ และ

มีสมาชิกแครอทรีวอร์ดสกวา่ 2 ล้านราย โดยสิง่ท่ีบริษัทฯ กําลงัพิจารณาคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู

และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่จะนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ รวมทัง้ช่วย

ในการตดัสินใจซือ้สื่อโฆษณาของลกูค้าได้ โดยมุมมองสําหรับบตัรแรบบิทในอนาคตคือ กระเป๋าเงินท่ี 

ทกุคนสามารถพกไปได้ทกุท่ี และสามารถตอบโจทย์ทกุการใช้จ่าย รวมทัง้มีมลูค่าในตวัเองท่ีให้สว่นลด

กับผู้ ถือบัตร สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ะตอบสนองสิ่งท่ีลูกค้าผู้ ซือ้สื่อโฆษณาต้องการและจะตอบโจทย์

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคด้วยเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี แสดงความคิดเห็นวา่ ในปัจจบุนั การใช้บตัรแรบบิทสามารถพบเห็นได้บอ่ย

ในร้านแมคโดนลัด์ ซึง่เป็นร้านท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับกลุม่วยัใดวยัหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการขยาย

ฐานผู้ ถือบตัรแรบบิท บตัรแรบบิทควรขยายให้สามารถใช้ได้ในร้านค้าท่ีครอบคลมุผู้ ถือบตัรทกุวยั 

คําตอบ นายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ กลา่วขอบคณุและจะรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณา 

คําถาม นางสาวภาวนา ธงรัตนะ สอบถามว่า (1) บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจบตัรแรบบิทจะยงัคงอยู่ภายใต้กลุ่ม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) หรือมีโอกาสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือย้าย

มาอยูภ่ายใต้กลุม่บริษัทฯ หรือไมอ่ยา่งไร (2) จากนโยบายภาครัฐท่ีจะจดัให้มีตัว๋ร่วมหรือบตัรแมงมมุ ซึ่ง

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ เข้าร่วมโครงการนี ้หากบตัรแมงมุม

เกิดขึน้แล้ว จะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับตัรแรบบิทหรือไม่อย่างไร รวมทัง้จะสามารถนําบตัร



 

แรบบิทมาผนึกกําลงั (Synergy) กบับตัรแมงมมุได้หรือไม่ และ (3) บตัรแรบบิท ซึ่งถือเป็นบตัรกระเป๋า

เงิน วางแผนในการแขง่ขนักบับตัรกระเป๋าเงินอ่ืน ๆ ไว้อยา่งไร 

คําตอบ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคําถามท่ีเก่ียวข้องกับบตัร

แรบบิทท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) ได้ สําหรับ

รายละเอียดของตัว๋ร่วมหรือบตัรแมงมมุยงัมีความไมแ่นน่อน จึงยงัไมส่ามารถอธิบายในรายละเอียดได้ 

คําถาม นางสาววิภา สวุณิชย์ สอบถามว่า จากการท่ีบริษัทฯ ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทําให้รายได้

ของบริษัทฯ ลดลงเกือบร้อยละ 30 บริษัทฯ จะสามารถหารายได้เพ่ือทดแทนส่วนดังกล่าวได้หรือไม่

อยา่งไร 

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้ ชีแ้จงว่า จากการท่ีบริษัทฯ ยตุิ

ธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทําให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงเกือบร้อยละ 30 นัน้ แต่การเข้าซือ้หุ้น 

MACO เพ่ิมเติมในช่วงท่ีผา่นมา จะทําให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตกวา่ร้อยละ 50 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

มีการขยายไปยงัธุรกิจอ่ืน ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถหารายได้เพ่ือทดแทนสว่นธุรกิจสือ่โฆษณา

ในโมเดิร์นเทรดได้ 

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สิ่งท่ีลดลงเกือบร้อยละ 30 นัน้ 

คือรายได้ ไม่ใช่กําไร และอธิบายว่า อัตราส่วนการทํากําไรของธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดอยู่ท่ี

ประมาณร้อยละ 5-6 เท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีจะเสริมเข้ามาเพ่ือช่วยสร้างกําไรของ 

บริษัทฯ ให้มากขึน้ ซึ่งแม้ว่าในด้านของรายได้อาจไม่เท่าเดิม แต่กําไรสทุธิจะมากกว่าเมื่อครัง้ท่ีบริษัทฯ 

ยงัประกอบธุรกิจสือ่โฆษณาในโมเดิร์นเทรด 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

เลขานกุารท่ีประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และได้เรียนเชิญนางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่าย

บญัชีและบริหารลกูหนี ้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานและ

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558/59 หน้า 107-154 โดยรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้



 

รายการตามงบการเงนิรวม 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม  

2559 2558 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,099 3,286 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 857 1,457 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 2,242 1,829 

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,299 3,063 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 941 838 

กําไรตอ่หุ้นสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ* (บาท/หุ้น) 0.14 0.12 

* กําไรตอ่หุ้นคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั

ของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

เลขานุการท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้จากนัน้ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,732,647,103 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 13,800 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (601 ราย)  5,732,660,903 - 

ความเห็น / คาํถาม / คาํตอบ 

คําถาม นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามว่า เหตใุดบริษัทฯ ถึง (ก) จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท 999 มีเดีย 

จํากดั (“999 มีเดีย”) และ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (“วีจีไอ ไชน่า”) และ (ข) ลด

สดัสว่นการลงทนุในไมดาส 

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้ชีแ้จงว่า 999 มีเดีย ประกอบ

ธุรกิจให้บริการสื่อวิทย ุณ จุดขาย ในโมเดิร์นเทรด แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ยตุิธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์น 

เทรด 999 มีเดีย จึงหยดุประกอบกิจการ ดงันัน้ เมื่อมีผู้สนใจซือ้กิจการ 999 มีเดีย บริษัทฯ จึงตดัสินใจ

จําหนา่ยกิจการดงักลา่ว 

สาํหรับวีจีไอ ไชนา่นัน้ เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ประกอบกบัมีปัญหาเก่ียวกบั



 

สมัปทานการรับสิทธิบริหารจดัการสื่อโฆษณา วีจีไอ ไชน่าจึงหยดุประกอบกิจการ ดงันัน้ เมื่อมีผู้สนใจ

ซือ้กิจการวีจีไอ ไชนา่ บริษัทฯ จึงตดัสนิใจจําหนา่ยกิจการดงักลา่วด้วยเช่นเดียวกนั 

กรณีการลดสดัสว่นการถือหุ้นไมดาสนัน้ เน่ืองจากไมดาสอยู่ระหว่างเตรียมตวันําหุ้นเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ ซึง่ประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีอาจมีความขดัแย้งกบัไมดาส จึงจําเป็นต้องลด

สดัสว่นการถือหุ้นในไมดาสให้ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

คําถาม นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ได้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน 999 

มีเดีย และวีจีไอ ไชนา่ หรือไมอ่ยา่งไร 

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้ชีแ้จงว่า การจําหน่ายเงินลงทนุ

ใน 999 มีเดีย บริษัทฯ ขาดทนุประมาณ 1 ล้านบาท แตก่ารจําหนา่ยเงินลงทนุในวีจีไอ ไชนา่ บริษัทฯ ได้

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นประมาณ 2-3 ล้านบาท  

คําถาม นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ตวัเลข 1 ในหน้า 124 ของรายงานประจําปี 2558/59 หมายถึง

เงินจํานวน 1 ล้านบาทหรือไม่ และเหตใุดมลูค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทนุ-สทุธิของ POV ในหน้า 129 

ของรายงานประจําปี 2558/59 ลดลงจาก 60 ล้านบาทเป็น 14.65 ล้านบาท  

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้ชีแ้จงว่า ตวัเลข 1 นี ้เป็นสว่น

แบ่งรายได้จ่ายกบัดอกเบีย้รับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัของบริษัทฯ และเน่ืองจากจํานวนเงินค่อนข้าง

น้อยเป็นหลกัแสน จึงปัดเศษขึน้เป็น 1 ล้านบาท และอธิบายเพ่ิมเติมวา่ POV เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

สื่อโฆษณาในอาคารสํานกังาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการ และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

บริษัทฯ ได้จดัแพคเกจการขายสื่อโฆษณาของ POV รวมไว้กบัแพคเกจของบริษัทฯ ทําให้ปัจจุบนั POV 

ไม่มีธุรกรรมใด ๆ อนัเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุของ POV ทําให้มลูค่า

ตามบญัชีตามวิธีราคาทนุ-สทุธิของ POV ลดลง 

คําถาม นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี สอบถามเพ่ิมเติมวา่ เหตใุดมลูคา่ตามบญัชีตามวธีิสว่นได้เสยีของ MACO จึง

มากกวา่ราคาทนุของ MACO  

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้ชีแ้จงวา่ มลูคา่ตามบญัชีตามวิธี

สว่นได้เสียของ MACO มากกว่าราคาทนุของ MACO เพราะบริษัทฯ รับรู้ผลกําไรจากการดําเนินงาน

ของ MACO นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ถือหุ้น MACO ประมาณร้อยละ 37.42 รวมทัง้มีอํานาจ

ควบคมุใน MACO บริษัทฯ จึงต้องนํารายได้ของ MACO เข้ามาบนัทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ตามมาตรฐานการบญัชี 

ข้อเสนอแนะ Mr. Basant Kumar Dugar เสนอแนะว่า (1) บริษัทฯ ควรใช้เงินสดจากกระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ ควรนําเสนออตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุ (Net Debt to Equity Ratio) เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และ (3) บริษัทฯ ควรจดัให้มีกิจกรรม Roadshow ในประเทศ

และตา่งประเทศ รวมทัง้จดัทําจดหมายขา่ว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจดุเดน่และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ  

คําถาม นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ สอบถามวา่ บริษัท 888 มีเดีย จํากดั (“888 มีเดีย”) ประกอบธุรกิจประเภท

ใด เน่ืองจากปีท่ีผา่นมามีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และผลการดําเนินงานเป็นอยา่งไร 



 

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั 888 มีเดีย 

ประกอบธุรกิจให้บริการสือ่โฆษณาจอแอลอีดีท่ีอาคารจตรัุส จามจุรี โดยมีทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 5 

ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ จึงทําให้ 888 มีเดีย ต้องมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้

โครงการท่ีอาคารจตรัุส จามจรีุ ได้เร่ิมดําเนินการเมื่อกลางปีท่ีแล้ว โดยยอดขายกําลงัเติบโตขึน้ และจะ

สามารถทํารายได้เต็มปีในปีหน้า  

คําถาม นางสาววิภา สวุณิชย์ สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 8 หน้า 128 

ของรายงานประจําปี 2558/59 ว่า ความคืบหน้าสําหรับการดําเนินการกับลูกหนีก้ารค้าค้างชําระ

มากกวา่ 12 เดือน เป็นอยา่งไร  

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้อธิบายว่า ลกูหนีก้ารค้าค้าง

ชําระมากกว่า 12 เดือน เป็นลกูหนีเ้พียงรายเดียว ซึ่งลกูหนีร้ายนีอ้ยู่ในกระบวนการพิทกัษ์ทรัพย์ ซึ่ง

บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณาคดีเพ่ือท่ีจะตดัเป็นหนีส้ญูทางบญัชี  

คําถาม นางสาววิภา สวุณิชย์ สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จว่า บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับ

รอบปีบญัชี 2558/59 ประมาณ 940.52 ล้านบาท เหตใุดกําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรของบริษัทฯ สําหรับ

รอบปีบญัชี 2558/59 จึงเทา่กบั 596.66 ล้านบาทเทา่นัน้ 

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้อธิบายวา่ บริษัทฯ มีการจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาล ดงันัน้ ยอดรวมของการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจึงนําไปหกัออกจากกําไรสะสม 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และการจ่ายเงนิปันผล 

เลขานกุารท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัผลการดําเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ 

ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของ

บริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัอยูภ่ายใต้บงัคบัของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกําไร

สุทธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม อีกทัง้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ยัง

กําหนดให้บริษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสม

ยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้นอกจากเงิน

สาํรองท่ีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัสรรเงินสํารองประเภทอ่ืนได้อีกตามท่ี

เห็นสมควร 

จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 (ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 

2558 – วนัท่ี 31 มีนาคม 2559) บริษัทฯ มีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทัง้สิน้จํานวน 



 

885.60 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวนไมเ่กิน 755.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.26 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสรรผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดคร่ึงปีแรกของรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เพ่ือจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 

ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 343.22 ล้านบาทแล้ว นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินเพ่ือเป็นทนุสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 0.76 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ มีทนุสํารองครบถ้วน

ตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด กลา่วคือ เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เมื่อหกัเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วจํานวน 343.22 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 อีกจํานวนไม่เกิน 411.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 

โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิใน

การรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้นในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ ดงันัน้  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอตัรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง

ประมวลรัษฎากร อนึง่ ผู้ ถือหุ้นซึง่ขาดคณุสมบตัิท่ีจะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไมไ่ด้รับเงินปันผลในครัง้นี ้ 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ (ก) วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 (ข) วนัท่ี  

31 มีนาคม 2558 และ (ค) วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นดงันี ้

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 

อตัราการจ่ายหุ้นปันผล 25 : 1 1 : 1 - 

มลูคา่หุ้นปันผลตอ่หุ้น  0.004 0.05 - 

มูลค่าเงนิสดปันผลต่อหุ้น 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) 

0.31 

0.18 

0.13 

0.100555555556* 

0.075555555556 

0.025 

0.11 

0.05 

0.06 

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล  

- ปันผลในรูปเงินสด (ล้านบาท) 

- ปันผลในรูปหุ้น (ล้านบาท) 

1,053.29 

1,040.09 

13.20 

1,033.40** 

690.20 

343.20 

755.06 

755.06 

- 

กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 1,127.30 842.79 885.60 

อตัราปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 93.44 85.19 85.26 



 

* มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุ้นคํานวณบนฐานของจํานวนหุ้นที่เกิดจากการจา่ยหุ้นปันผลในอตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งทําให้จํานวนหุ้น

เพ่ิมขึน้จากเดิมอยา่งมีนยัสําคญั ดงันัน้ จงึได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ เสมือนว่า การออกหุ้นปันผลได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัเร่ิมต้น

ของงวดแรกของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2558  

** เป็นการจา่ยจากกําไรสทุธิจํานวน 717.96 ล้านบาท และกําไรสะสมจํานวน 315.44 ล้านบาท 

เลขานกุารท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี

ผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 (ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559) เพ่ือ

จ่ายเงินปันผลจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 755.06 ล้านบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.11 บาท และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสําหรับ

กําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 411.84 ล้านบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,732,657,123 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 13,800 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (603 ราย)  5,732,670,923 - 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมได้รับทราบ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไรจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ในอตัรา

หุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 343.22 ล้านบาท และ (2) การจดัสรรเงินเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 

0.76 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตาม (1) ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีทุนสํารองครบถ้วนตามจํานวนท่ี

กฎหมายกําหนด 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดวา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้

กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่น

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับสว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารง

ตําแหนง่อีกได้  



 

บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จํานวน 8 ทา่น สาํหรับกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีจํานวน 3 ทา่น ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

(1) นายกวิน กาญจนพาสน์ - กรรมการ 

(2) นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) - กรรมการ 

(3) นายชาน คิน ตคั (Mr. Chan Kin Tak) - กรรมการ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยและผู้ ถือหุ้นรายย่อย กรรมการท่ีครบ

กําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนีเ้ป็นการชัว่คราว และเพ่ือเป็นการสง่เสริม

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ และถือหุ้นตอ่เน่ืองมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ โดยกําหนดช่วงเวลาท่ีสามารถ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ซึ่ง

หลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีไม่มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 

ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทกัษะของกรรมการท่ีจําเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทํา 

Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท และในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา

คุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคณุสมบตัิและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง จึง

เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่านนี ้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

อนึ่ง ข้อมลูและประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุหน้า 28-33 

เลขานุการท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้จากนัน้ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้โดยเป็นการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และเก็บบตัรลงคะแนน

ของทัง้ผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจัด

ประชุมของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทฯ 



 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ รายละเอียดดงันี ้ 

1. มีมติอนมุตัิเลอืกตัง้นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,656,114,391 98.6638 

ไมเ่ห็นด้วย 76,596,132 1.3361 

งดออกเสยีง 15,800 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (606 ราย)  5,732,726,323 - 

2. มีมติอนมุตัเิลอืกตัง้นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,561,201,494 97.0082 

ไมเ่ห็นด้วย 171,508,029 2.9917 

งดออกเสยีง 16,800 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (606 ราย)  5,732,726,323 - 

3. มีมติอนมุตัิเลือกตัง้นายชาน คิน ตคั (Mr. Chan Kin Tak) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,528,389,122 96.4358 

ไมเ่ห็นด้วย 204,320,401 3.5641 

งดออกเสยีง 16,800 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (606 ราย)  5,732,726,323 - 



 

ความเห็น / คาํถาม / คาํตอบ 

คําถาม นางสาววิภา สวุณิชย์ สอบถามว่า บทบาทหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งดํารงตําแหน่งโดย

นายกวิน กาญจนพาสน์ และกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ซึ่งดํารงตําแหน่งโดยนายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข 

แตกตา่งกนัอยา่งไร 

คําตอบ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ อธิบายวา่ ประธานคณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีเป็นผู้ นําและ

ดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้บริหารระดบัสงู และมีการประชุมเป็น

ประจําทุกเดือน สําหรับกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ทําหน้าท่ีดูแลบริหารและจัดการงานประจําของ 

บริษัทฯ โดยทัง้สองตําแหนง่นีจ้ะทํางานอยา่งใกล้ชิดกนั 

ข้อเสนอแนะ Mr. Basant Kumar Dugar กลา่วช่ืนชมบริษัทฯ สาํหรับรางวลัด้านความยัง่ยืนท่ีบริษัทฯ ได้รับตามท่ีระบุ

ไว้ในรายงานความยั่งยืนประจําปี 2558/59 และเสนอแนะว่า นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร ควรเข้าอบรมหลกัสตูรเก่ียวกับการแข่งขนัทางธุรกิจ ซึ่งจัดโดย Institute of 

Management Development, Lausanne, Switzerland 

คําถาม นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ตัง้

ข้อสงัเกตวา่ ตามรายงานประจําปี 2558/59 บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จํานวน 9 คน แตม่ีกรรมการเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นี ้จํานวน 8 คน และขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเหตผุล 

คําตอบ นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช เลขานกุารท่ีประชมุ ชีแ้จงว่า ข้อมลูในรายงานประจําปี 2558/59 เป็นข้อมลู 

ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทฯ คือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่ขณะนัน้ บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 9 คน 

อย่างไรก็ดี เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 นายมานะ จนัทนยิ่งยง กรรมการอิสระ ลาออกจากการดํารง

ตําแหนง่ และขณะนีบ้ริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการสรรหาบคุคลเพ่ือดํารงตําแหนง่แทนกรรมการอิสระท่ีวา่งลง 

คําถาม นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า บริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร 

เน่ืองจากหากไมม่ีการวา่จ้าง บริษัทฯ จะต้องสง่เงินเข้ากองทนุสง่เสริมคนพิการเป็นรายปี 

คําตอบ นางสนุนัญา ศรีน้อยขาว ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้เคยวา่จ้างคนพิการ 1 คน 

อยา่งไรก็ดี บคุคลดงักลา่วได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็ง หลงัจากนัน้ บริษัทฯ ได้สง่เงินเข้ากองทนุสง่เสริม

คนพิการเป็นรายปี รวมทัง้ได้ติดต่อขอให้กองทุนส่งเสริมคนพิการส่งผู้ ท่ีสนใจเข้าทํางานกับบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุสง่เสริมคนพิการยงัไมไ่ด้สง่ผู้ใดเข้าทํางานกบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

ข้อเสนอแนะ นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี เสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรสรรหาและว่าจ้างคนพิการเอง รวมทัง้แสดงความ

คิดเห็นว่า สงัคมไทยกําลงัเข้าสู่สงัคมผู้ สงูอายุ ดังนัน้ ในอนาคต อาจมีกฎหมายบงัคบัให้ต้องว่าจ้าง

ผู้สงูอายเุข้าทํางานเช่นเดียวกนักบัคนพิการ บริษัทฯ จึงควรเตรียมความพร้อมสาํหรับเร่ืองนีด้้วย 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนได้พิจารณาขนาดธุรกิจ และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่ได้เปรียบเทียบกบับริษัทจด



 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Market Capitalisation) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอขอให้ท่ีประชุม

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2559 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1.1 คา่ตอบแทนประจํา 

 อัตราค่าตอบแทน 

ประจาํปี 2559 ประจาํปี 2558 

ค่าตอบแทนรายเดือน   

ประธานกรรมการ 60,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 

รองประธานกรรมการ 50,000 บาท/เดือน ไมม่ี 

กรรมการ 30,000 บาท/เดือน/คน 30,000 บาท/เดือน/คน 

ค่าเบีย้ประชุม   

คณะกรรมการบริษัท ไมม่ี ไมม่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล   

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

คณะกรรมการบริหาร ไมม่ี ไมม่ี 

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กําหนดค่าตอบแทนพิเศษจํานวนไม่เกิน 3.80 ล้านบาท หรือเท่ากับ

ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษปีก่อนจํานวน 2.10  

ล้านบาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 0.3 ของปันผลประจําปีของบริษัทฯ) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนํามาจดัสรรกันเอง 

ภายหลงัได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) คา่ตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

- ไมม่ี - 



 

เลขานกุารท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี

ผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิกําหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออก

เสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนด้วย ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,583,741,746 97.4011 

ไมเ่ห็นด้วย 148,941,737 2.5980 

งดออกเสยีง 42,840 0.0007 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (606 ราย)  5,732,726,323 100.0000 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 2560 

เลขานกุารท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ

กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้ สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี

เก่ียวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปีท่ีผ่านมา และมี

ความเห็นวา่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีเครือขา่ยครอบคลมุหลายประเทศ ได้รับการคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั มีความเป็น

อิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

นอกจากนี ้ได้พิจารณาจํานวนเงินคา่สอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และมีความเห็นวา่ 

คา่สอบบญัชีมีความเหมาะสมกบัคณุภาพและขอบเขตการสอบบญัชี  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ

ให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

(1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 (ไม่เคยเป็นผู้ ลงลายมือช่ือใน 

งบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ  



 

(2) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี  

31 มีนาคม 2559) และ/หรือ 

(3) นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 

งบการเงินของบริษัทฯ) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้

จึงมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง อนึ่ง ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์ทํางานของ

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ทัง้ 3 ทา่น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 35-37 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณากําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 1.86 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมาจํานวน 0.10 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 5.7  

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  

สาํหรับรอบปีบัญชี 2559/60 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  

สาํหรับรอบปีบัญชี 2558/59 

เปลี่ยนแปลง 

1.86 ล้านบาท 1.76 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.7 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะเป็น 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน 9 บริษัท (ซึ่งรวมถึง MACO และบริษัทย่อยของ MACO) สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ด้วย โดยค่าสอบบญัชีในเบือ้งต้น เป็นจํานวนเงินประมาณ 2.60 ล้านบาท 

(ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีของ MACO และบริษัทย่อยของ MACO นัน้ เป็นค่าสอบบญัชีในเบือ้งต้นสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ค่าสอบบัญชีในเบือ้งต้นของบริษัทย่อย 9 บริษัท 

สาํหรับรอบปีบัญชี 2559/60 

ค่าสอบบัญชีในเบือ้งต้นของบริษัทย่อย 3 บริษัท 

สาํหรับรอบปีบัญชี 2558/59 

2.60 ล้านบาท 0.74 ล้านบาท* 

* ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลดลงจากค่าสอบบัญชีที่ได้แจ้งไว้ในการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ที่ประมาณ 0.92 ล้านบาท เน่ืองจากจํานวนบริษัทย่อยได้ลดลงในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิม  

4 บริษัท เป็น 3 บริษัท 

เลขานกุารท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี

ผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน



 

หนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 

(3) นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523 และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1.86 ล้านบาท ตามท่ีเสนอ ด้วย 

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,650,058,242 98.5586 

ไมเ่ห็นด้วย 82,630,477 1.4413 

งดออกเสยีง 37,840 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (608 ราย)  5,732,726,559 - 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด จะเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทย่อย 9 บริษัท (ซึ่งรวมถึง MACO และบริษัทย่อยของ MACO) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 ด้วย โดยคา่สอบบญัชีในเบือ้งต้นเป็นจํานวนเงินประมาณ 2.60 ล้านบาท (ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีของ MACO และบริษัท

ยอ่ยของ MACO นัน้ เป็นคา่สอบบญัชีในเบือ้งต้นสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) ตามท่ีรายงาน 

****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) เมื่อท่ีประชมุพิจารณาวาระการประชมุท่ีแจ้งในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว  

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุได้ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบั

กิจการของบริษัทฯ โดยมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นสรุปได้ดงันี ้

ความเห็น / คาํถาม / คาํตอบ 

คําถาม นายสรุเทพ อภยัไพจิตร สอบถามเก่ียวกบัวิธีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (VGI-W1) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”) 

คําตอบ นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิ VGI-W1 มีอาย ุ4 

ปี ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2561 และมีราคาการใช้สิทธิท่ี 14 บาทต่อ 2 หุ้น ทัง้นี ้หากมีการใช้สิทธิ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ VGI-W1 ทัง้หมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทนุประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะ

นําเงินสว่นนีไ้ปใช้ในการขยายกิจการ 



 

คําถาม นางสาวภาวนา ธงรัตนะ สอบถามวา่ ธุรกิจให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) จะสร้างรายได้

ให้กบับริษัทฯ อยา่งไร รวมทัง้จะสามารถสนบัสนนุธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ได้อยา่งไร 

คําตอบ นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ธุรกิจให้บริการกิจกรรมทางการตลาด 

(Activation) ในปัจจุบันคือ การแจกสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าทดลองใช้ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็น

ตวัเช่ือมระหว่างลกูค้าผู้ซือ้สื่อโฆษณากับผู้ซือ้สินค้า และ/หรือ ใช้บริการ และยกตวัอย่างว่า กรณีมี

บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ต้องการขายคอนโดมิเนียม ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต และต้องการซือ้

สื่อโฆษณาจากบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนําเสนอข้อมลูผู้ โดยสารจากบตัรแรบบิท ซึ่งจะทําให้ทราบว่า 

ผู้ โดยสารกลุ่มใดจะเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีมีโอกาสซือ้คอนโดมิเนียมบริเวณรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต และ

บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ได้แก่ การแจกใบปลิวโฆษณา

คอนโดมิเนียมให้แก่ผู้ โดยสารกลุม่เป้าหมายดงักลา่วด้วย เหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะ

ไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการเฉพาะสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังจะให้บริการด้านข้อมูลและ

กิจกรรมทางด้านการตลาดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายผู้ รับชมสือ่โฆษณาได้มากยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะมีกําไรจากธุรกิจให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ประมาณร้อยละ 

10 ของกําไรทัง้หมดของบริษัทฯ 

นายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ชีแ้จงเพ่ิมเติมจากมุมมองท่ีเคยทํางานในบริษัท

ตัวแทนโฆษณาหรือเอเจนซี่ว่า ปัจจุบันผู้ ซือ้สื่อโฆษณาไม่ต้องการลงโฆษณาเพ่ือสร้างการรับรู้ให้

ครอบคลุมในวงกว้างเพียงอย่างเดียว ข้อมูลท่ีได้จากบัตรแรบบิทนีจ้ะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค อนัจะทําให้ผู้ซือ้สื่อโฆษณาสามารถเลือกใช้สื่อโฆษณาได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะใช้

ข้อมูลในส่วนนีม้านําเสนอประกอบการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กับผู้ ซือ้สื่อโฆษณาได้อย่าง

เหมาะสม 

คําถาม นางสาวนารี แซล่ี ้สอบถามวา่ รายได้ท่ีได้จากการใช้ข้อมลูและการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กบัผู้ซือ้

สือ่โฆษณาจะเกิดจากการจดักิจกรรมทางการตลาด (Activation) ใช่หรือไม ่

คําตอบ นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบวา่ ใช่ รวมทัง้อธิบายเพ่ิมเติมวา่ รายได้จาก

การจดักิจกรรมทางการตลาด (Activation) ถือเป็นรายได้ของสือ่โฆษณา โดยสิง่ท่ีบริษัทฯ จะเสนอให้กบั

ผู้ซือ้สื่อโฆษณาคือ คําแนะนําในการซือ้สื่อโฆษณา เพราะบริษัทฯ มีข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคจากบตัร

แรบบิท และบริษัทฯ มีสื่อโฆษณาท่ีครอบคลุมทัง้ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อาคารสํานักงาน  

ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสนามบิน ให้ผู้ซือ้สื่อโฆษณาเลือก และสดุท้ายเมื่อการขายสื่อโฆษณาของ 

บริษัทฯ เสร็จสิน้ บริษัทฯ ยงัมีการให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เพ่ือแจกของให้ถึงมือ

กลุม่เป้าหมายด้วย ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า การให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เป็นสว่นหนึ่ง

ของการมีเครือขา่ยสือ่โฆษณาแบบครบวงจรครอบคลมุทัว่ประเทศ 

คําถาม นางสาวนารี แซ่ลี ้สอบถามเพ่ิมเติมว่า การให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) มีลกัษณะ

เช่นเดียวกนักบัการรับจดังานอีเว้นท์ใช่หรือไม ่



 

คําตอบ นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่ใช่ และอธิบายว่า การให้บริการ

กิจกรรมทางการตลาด (Activation) เป็นการแจกสินค้าตวัอย่างเพ่ือการทดลองใช้ ไม่ใช่การจัดงาน 

อีเว้นท์  

คําถาม นางสาวภาวนา ธงรัตนะ สอบถามวา่ (ก) จากการเข้าซือ้กิจการของ MACO บริษัทฯ ยงัมีแผนการอ่ืนใด

หรือไม ่เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการเป็นบริษัทอนัดบัหนึง่ซึง่ให้บริการสือ่โฆษณานอกบ้าน และ (ข) บริษัท

ฯ มีกลยทุธ์ในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ สาํหรับสือ่โฆษณาดิจิทลัอยา่งไร 

คําตอบ นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัคงเป็นบริษัทอนัดบั

หนึ่งสําหรับสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยบริษัทฯ จะผลกัดนั MACO ให้เป็นบริษัทอนัดบัหนึ่งสําหรับสื่อ

โฆษณานอกบ้านต่อไป เพราะ MACO มีทัง้ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ ป้ายดิจิทลัแอลอีดี และ

ป้ายโฆษณาตามท้องถนน ซึง่บริษัทฯ จะเข้าไปช่วยสนบัสนนุการขายสื่อโฆษณาดงักลา่ว อนัอาจจะทํา

ให้อตัราการใช้สือ่โฆษณา (Occupancy Rate) เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 ได้ 

สําหรับประเด็นสื่อโฆษณาดิจิทัลนัน้ ขอให้พิจารณาทัง้ในข้อดีและข้อเสีย และขอแจ้งให้ทราบว่า  

บริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการลงทนุในสื่อโฆษณาดิจิทลัจอแอลอีดี ก่อนท่ีจะได้รับความนิยมในปัจจุบนั

แล้วเห็นว่า สื่อโฆษณาประเภทนีต้้องใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู และต้องมีการลงทนุใหม่ทกุ ๆ 3 ปี จึงไม่

คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

นายสรุเชษฐ์ บํารุงสขุ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาข้อดีและ

ข้อเสียของป้ายโฆษณาภาพน่ิงและป้ายโฆษณาดิจิทลัจะพบว่า ป้ายโฆษณาภาพน่ิงสามารถเห็นได้

ตลอด 24 ชัว่โมง ใน 7 วนั แต่ค่าสื่อโฆษณาและค่าผลิตสื่อโฆษณาจะค่อนข้างสงู สําหรับป้ายโฆษณา

ดิจิทัลนัน้ ค่าสื่อโฆษณาและค่าผลิตสื่อโฆษณาไม่สงูมาก เพราะมีผู้ ซือ้สื่อโฆษณาหลายรายเข้ามา

รับภาระค่าสื่อโฆษณาร่วมกนั แต่จะไม่สามารถมองเห็นได้ตลอด 24 ชัว่โมง ใน 7 วนั ซึ่งโดยหลกัการ

แล้ว การท่ีจะเลอืกซือ้สือ่ประเภทใด จะขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของลกูค้าแตล่ะราย 

ข้อเสนอแนะ Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ควรจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการเดินทางให้กบัผู้ ถือหุ้น 

(2) บริษัทฯ ควรจัดให้มีการประกนัภยัความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ซึง่ถือได้วา่เป็นคา่ตอบแทนท่ีไมใ่ช่ตวัเงินของกรรมการ 

(3) บริษัทฯ ควรพิจารณาและทําให้อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์เพ่ิมขึน้ 

(4) บริษัทฯ ควรสนบัสนนุให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้เสร็จเร็ว

ยิ่งขึน้ 

(5) บริษัทฯ ควรพิจารณาลดสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าท่ีมีผลประกอบการ

ขาดทนุ 

(6) บริษัทฯ ควรพิจารณาลงทุนติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลงังานแทนระบบไฟฟ้า 

เพราะแผงโซลา่ร์เซลล์ไมม่ีวนัหมดอายกุารใช้งาน ซึง่อาจจะช่วยประหยดัต้นทนุของบริษัทฯ 



 

 (7) บริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เน่ืองจาก 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุกบัผู้ ถือหุ้นท่ีพิจารณารับรองรายงานการประชมุอาจเป็นคนละบคุคลกนั 

(8) บริษัทฯ ควรจดัให้มีอาหารมงัสวิรัติในการประชมุ 

คําตอบ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุ และจะรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ นางสาวพวงทอง บญุทรง เสนอแนะวา่ ในช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน ทัง้เช้าและเย็น ผู้ โดยสารสว่นมากจะ

เป็นนักเรียน นักศึกษา และคนทํางาน จึงอยากให้มีการแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างการ

ออกอากาศสื่อโฆษณา เช่น ความรู้ด้านภาษาองักฤษ เพ่ือให้บุคคลเหลา่นีไ้ด้รับชมสิ่งท่ีเป็นประโยชน์

ระหวา่งการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส 

คําตอบ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุ และจะรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณา 

คําถาม นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี สอบถามวา่ คา่นกัลงทนุสมัพนัธ์จํานวน 4 ล้านบาท ตามท่ีระบไุว้ในหน้า 124 

ของรายงานประจําปี 2558/59 หมายถึงคา่ใช้จ่ายใด 

คําตอบ นางพิฑชาภคัสรร์ จิตต์โอภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและบริหารลกูหนี ้อธิบายวา่ เป็นคา่ใช้จ่ายจากการ

ใช้บริการงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

คําถาม นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามเพ่ิมเติมว่า จากกรณีท่ีเกิดเหตโุกลาหลในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน จะ

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทฯ จะทําสื่อโฆษณาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินสําหรับ

ผู้ โดยสาร 

คําตอบ นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการ ชีแ้จงว่า หากเกิดเหตฉุกุเฉินในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ จะ

ปิดเสยีงสือ่โฆษณา และจะใช้เสยีงประกาศแทน เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการทราบวา่

จะต้องปฏิบตัิตวัอยา่งไรในเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้ 

ข้อเสนอแนะ นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี เสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรแจกรายงานประจําปีในรูปแบบแฟลชไดร์ฟ (Flash 

Drive) แทนการแจกในรูปแบบซีดีรอม เน่ืองจากในปัจจบุนั คนสว่นมากนิยมใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและ

แท็บเลต็ มากกวา่คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 

****************************************************************************************************************************** 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมและปิดการ

ประชมุเวลา 16.05 น. 

 

ลงช่ือ - นายคีรี กาญจนพาสน์- ประธานท่ีประชมุ 

 (นายคีรี กาญจนพาสน์)  

 ประธานกรรมการ  

 

ลงช่ือ - นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช - เลขานกุารท่ีประชมุ 

 (นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช)  

 เลขานกุารบริษัท  



 

 




