เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีกรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

นายมารุต อรรถไกวัลวที

รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล

นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริ หาร

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการ

นายคง ชิ เคือง

กรรมการ

นายชาน คิน ตัค

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อํานวยการใหญ่สายงานปฏิบตั ิการ

รศ. จารุพร ไวยนันท์

กรรมการอิ ส ระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางมณีภรณ์ สิริวฒ
ั นาวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข

กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นางอรนุช รุจิราวรรณ

กรรมการบริ หาร / ผู้อํานวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

นายชวิล กัลยาณมิตร

กรรมการบริ หาร / ผู้อํานวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี

หม่อมหลวงเกรี ยงไกร หัสดินทร

กรรมการบริ หาร / รองผู้อํานวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

นางสาวดารณี พรรณกลิน่

ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช

เลขานุการบริ ษัท

ที่ปรึกษาผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
นายณภพ ธนาวิชญกานต์

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

นายภราดร เลียวสกุล
นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด

จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ตัวแทนจาก
บริ ษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย ทําหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เลขานุการที่ประชุมได้ ประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเข้ าร่ วมเป็ นพยาน
ในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลําดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เสียง ตามรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมมายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2559 โดยกําหนดเวลาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่ง
คําถามได้ ระหว่างวันที่ 3 มิถนุ ายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมแต่
อย่างใด หลังจากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่วมการประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ต้ องเผชิญความท้ าทายจากปั จจัยภายนอกที่กดดันให้ สภาวะเศรษฐกิจเติบโตไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องทําให้ มลู ค่าการใช้ จ่ายสือ่ โฆษณาลดลง ประกอบกับเมื่อต้ นปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ หยุดประกอบธุรกิจ
สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทําให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมาลดลง อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ยังคงเพิ่มผลิตภัณฑ์
สือ่ โฆษณาประเภทใหม่ ๆ ด้ วยการขยายเครื อข่ายสื่อโฆษณาไปยังสื่อโฆษณาในอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
จากการได้ รับแต่งตังเป็
้ นตัวแทนขายจากห้ างหุ้นส่วนจํากัด อาร์ ทิสต้ า มีเดีย รวมทังขยายไปสู
้
ส่ ื่อโฆษณาการบินผ่านการ
ถือหุ้นร้ อยละ 20 ในบริ ษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (“AERO”) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มเติมในบริ ษัท มาสเตอร์
แอด จํากัด (มหาชน) (“MACO”) โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน MACO ประมาณร้ อยละ 37.42 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว
ทังหมดใน
้
MACO และอยูร่ ะหว่างการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
MACO เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทฯ มีความ
มุ่งมัน่ และจะไม่หยุดนิ่งในการขยาย รวมทังพั
้ ฒนาเครื อข่ายสื่อโฆษณาของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนายกวิน กาญจน
พาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร และนายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ จะชี ้แจงรายละเอียดการขยาย
เครื อข่ายสือ่ โฆษณาในวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559 ต่อไป
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ยังจะได้ รับประโยชน์จากเป้าหมายของบริ ษัท
บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในการเพิ่มระยะทางการ
ให้ บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสอีกประมาณ 170 กิโลเมตร อันจะทําให้ บริ ษัทฯ มีพืน้ ที่โฆษณาจากจํานวนสถานีและขบวน
รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่เพิ่มขึ ้นในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
สําหรับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทํานโยบายและขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ อง โดยมี
เป้าหมายเพื่อขอรับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตภายในปี 2560
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
******************************************************************************************************************************
ภายหลังเสร็ จสิ ้นวาระที่ 1 แล้ ว ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมทําหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการ
ประชุมตังแต่
้ วาระที่ 2 เป็ นต้ นไป

วาระที่ 2

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ ง ที่ 1/2559 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวั น ที่
30 พฤษภาคม 2559

เลขานุก ารที่ประชุมแจ้ ง ต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 ได้ จัดขึน้ เมื่อวัน ที่
30 พฤษภาคม 2559 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมตามที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้ า 13-25
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้ จากนัน้
เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (551 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,731,820,390

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000

0

0.0000

413,000

-

0

0.0000

5,732,233,390

-

ความเห็น / คําถาม / คําตอบ
คําถาม

นายศักดิ์ชัย สกุล ศรี มนตรี สอบถามว่า บริ ษั ทฯ จะทราบผลการทํ าคําเสนอซือ้ หลักทรั พ ย์ ทงั ้ หมดใน
MACO เมื่อไร

คําตอบ

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ตอบว่า วันสุดท้ ายของการรับซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
MACO คือวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 3

รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 มีนาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญนายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับกลยุทธ์ การมุ่งสู่การสร้ างเครื อข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทัว่ ประเทศ (Nationwide Integrated
Media Platform) และนายสุรเชษฐ์ บํารุ งสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ นําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้ างโครงข่าย
สือ่ โฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทัว่ ประเทศ ผ่านการทําสือ่ โฆษณาใน 6 ด้ านที่สาํ คัญดังนี ้
1. สื่อโฆษณาในระบบขนส่ งมวลชน สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเป็ น
ระยะเวลากว่า 16 ปี แล้ ว
2. สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน บริ ษัทฯ ได้ ขยายเข้ าสูธ่ ุรกิจสื่อโฆษณานี ้ด้ วยการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมด
้
ของบริ ษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (“POV”) เมื่อครัง้ POV มีอาคารสํานักงานอยู่
ภายใต้ การบริ หารจัดการประมาณ 30-40 อาคาร ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 อาคารสํานักงานที่
อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 135 อาคาร
3. สื่อโฆษณากลางแจ้ ง ผ่านการลงทุนใน MACO ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้น MACO ในสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 24.96 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดใน
้
MACO ในปี 2557 และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้น MACO เพิ่มเติมอีกร้ อยละ 12.46 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดใน
้
MACO โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้น MACO ทังสิ
้ ้นร้ อยละ 37.42 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดใน
้
MACO และอยู่ระหว่างการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
MACO ซึ่งวันสุดท้ ายของการรับซื ้อ
หลักทรัพย์คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะให้ MACO เป็ นฐานในการขยาย
เครื อข่ายสื่อโฆษณาให้ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยผ่านการซือ้ กิ จการเพิ่มเติม เนื่องจาก
ปั จจุบนั MACO มีเครื อข่ายป้ายโฆษณากลางแจ้ งครอบคลุมพื ้นที่กว่า 69 จังหวัดของประเทศไทย
4. สื่อโฆษณาการบิน ผ่านการถือหุ้น AERO ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยัง
เล็งเห็นโอกาสในการขยายเครื อข่ายสือ่ โฆษณาการบินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการถือหุ้น AERO
5. สื่อโฆษณาดิจิทัล ซึ่งหมายความถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนที่จะนําฐานข้ อมูลของผู้ถือบัตร
แรบบิทมาใช้ ประกอบการขายสือ่ โฆษณาของบริ ษัทฯ ซึ่งนายสุรเชษฐ์ บํารุ งสุข กรรมการผู้อํานวยการ
ใหญ่ จะอธิบายรายละเอียดในส่วนนี ้เพิ่มเติมต่อไป
6. การกระตุ้นกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายผ่ านกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ซึ่งหมายความถึงการ
แจกสินค้ าตัวอย่างในห้ างสรรพสินค้ า
ลําดับถัดมานายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ชี ้แจงรายละเอียดการนําฐานข้ อมูลของผู้ถือ
บัตรแรบบิทมาใช้ เป็ นตัวขับเคลือ่ นในการขายสือ่ โฆษณา รวมทังเป็
้ นตัวเชื่อมโยงสื่อโฆษณาที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของบริ ษัทฯ เข้ าด้ วยกัน โดยการนําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ประกอบการวางแผนการใช้ สื่อโฆษณาให้ กบั ลูกค้ าทังที
้ ่เป็ นบริ ษัท
ตัวแทนโฆษณาหรื อเจ้ าของสินค้ าและบริ การ เพื่อให้ แพคเกจสื่อโฆษณาที่บริ ษัทฯ นําเสนอ สามารถตอบโจทย์และสนอง
ความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ในการนี ้ นายสุรเชษฐ์ บํารุ งสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ยังได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ว่า บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การ (ไม่รวมรายได้ สื่อโฆษณา
ในโมเดิร์นเทรด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 จาก 1,994 ล้ านบาท เป็ น 2,056 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายธุรกิจจะพบว่า
รายได้ ของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ าบีทีเอส เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้น

ของอัตราการเช่าพื ้นที่ร้านค้ า ทังนี
้ ้ แม้ วา่ รายได้ จะเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อนั เนื่องมาจากการลดลงของการใช้ จ่าย
ของตลาดสือ่ โฆษณา แต่บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า ธุรกิจสือ่ โฆษณาในระบบรถไฟฟ้ าบีทีเอสจะได้ รับผลประโยชน์ในระยะยาวจาก
แผนการขยายเครื อข่ายของระบบขนส่งมวลชน
ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน บริ ษัทฯ ได้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยมีสิทธิในการบริ หาร
จัดการสือ่ โฆษณาในอาคารจํานวนทังสิ
้ ้น 135 อาคาร และมีรายได้ เติบโตร้ อยละ 23.6 สําหรับรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณา
อื่น ๆ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการเป็ นตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอดิจิทลั ซึ่งติดตังบนหอ
้
นาฬิกา จํานวน 20 จอ ใน 10 จังหวัดใหญ่ ให้ แก่บริ ษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากัด (“ไมดาส”) และจอแอลอีดีที่อาคาร
จตุรัส จามจุรี และอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ในปี 2558/59
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้ จากนัน้
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
ความเห็น / คําถาม / คําตอบ
ข้ อเสนอแนะ

นายวิชา โชคพงษ์ พนั ธุ์ เสนอแนะว่า บริ ษัทฯ ควรร่ วมมือกับบริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) ผู้ได้ รับ
สิทธิในการติดตังป
้ ้ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริ เวณร้ านสะดวกซื ้อเซเว่น อีเลฟเว่น เนื่องจากร้ านสะดวก
ซื ้อเซเว่น อีเลฟเว่นจะขยายสาขามากกว่าหมื่นสาขา

คําถาม

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือบัตรแรบบิทจํานวนเท่าไร และบริ ษัทฯ มีความ
คาดหวังกับบัตรแรบบิทอย่างไรในอนาคต

คําตอบ

นายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ บตั รแรบบิทกว่า 5 ล้ านใบ และ
มีสมาชิกแครอทรี วอร์ ดสกว่า 2 ล้ านราย โดยสิง่ ที่บริ ษัทฯ กําลังพิจารณาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล
และพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ จะนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือประกอบการขายสื่อโฆษณาของบริ ษัทฯ รวมทังช่
้ วย
ในการตัดสินใจซื ้อสื่อโฆษณาของลูกค้ าได้ โดยมุมมองสําหรับบัตรแรบบิทในอนาคตคือ กระเป๋ าเงินที่
ทุกคนสามารถพกไปได้ ทกุ ที่ และสามารถตอบโจทย์ทกุ การใช้ จ่าย รวมทังมี
้ มลู ค่าในตัวเองที่ให้ สว่ นลด
กับ ผู้ถื อ บัต ร สิ่ง ต่ า ง ๆ เหล่า นี จ้ ะตอบสนองสิ่ ง ที่ ลูก ค้ า ผู้ซื อ้ สื่ อ โฆษณาต้ อ งการและจะตอบโจทย์
พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภคด้ วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี แสดงความคิดเห็นว่า ในปั จจุบนั การใช้ บตั รแรบบิทสามารถพบเห็นได้ บอ่ ย
ในร้ านแมคโดนัลด์ ซึง่ เป็ นร้ านที่เฉพาะเจาะจงสําหรับกลุม่ วัยใดวัยหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการขยาย
ฐานผู้ถือบัตรแรบบิท บัตรแรบบิทควรขยายให้ สามารถใช้ ได้ ในร้ านค้ าที่ครอบคลุมผู้ถือบัตรทุกวัย

คําตอบ

นายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณและจะรับข้ อเสนอแนะนี ้ไว้ พิจารณา

คําถาม

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ สอบถามว่า (1) บริ ษัทซึ่งประกอบธุรกิจบัตรแรบบิทจะยังคงอยู่ภายใต้ กลุ่ม
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรื อมีโอกาสเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อย้ าย
มาอยูภ่ ายใต้ กลุม่ บริ ษัทฯ หรื อไม่อย่างไร (2) จากนโยบายภาครัฐที่จะจัดให้ มีตวั๋ ร่ วมหรื อบัตรแมงมุม ซึ่ง
บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในผู้เข้ าร่ วมโครงการนี ้ หากบัตรแมงมุม
เกิดขึ ้นแล้ ว จะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บัตรแรบบิทหรื อไม่อย่างไร รวมทังจะสามารถนํ
้
าบัตร

แรบบิทมาผนึกกําลัง (Synergy) กับบัตรแมงมุมได้ หรื อไม่ และ (3) บัตรแรบบิท ซึ่งถือเป็ นบัตรกระเป๋ า
เงิน วางแผนในการแข่งขันกับบัตรกระเป๋ าเงินอื่น ๆ ไว้ อย่างไร
คําตอบ

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ไม่สามารถตอบคําถามที่เกี่ยวข้ องกับบัตร
แรบบิทที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของกลุม่ บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้ สําหรับ
รายละเอียดของตัว๋ ร่วมหรื อบัตรแมงมุมยังมีความไม่แน่นอน จึงยังไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้

คําถาม

นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า จากการที่บริ ษัทฯ ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทําให้ รายได้
ของบริ ษัทฯ ลดลงเกือบร้ อยละ 30 บริ ษัทฯ จะสามารถหารายได้ เพื่อทดแทนส่วนดังกล่าวได้ หรื อไม่
อย่างไร

คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ ชี ้แจงว่า จากการที่บริ ษัทฯ ยุติ
ธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทําให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ลดลงเกือบร้ อยละ 30 นัน้ แต่การเข้ าซื ้อหุ้น
MACO เพิ่มเติมในช่วงที่ผา่ นมา จะทําให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ เติบโตกว่าร้ อยละ 50 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง
มีการขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ ดังนัน้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถหารายได้ เพื่อทดแทนส่วนธุรกิจสือ่ โฆษณา
ในโมเดิร์นเทรดได้
นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ลดลงเกือบร้ อยละ 30 นัน้
คือรายได้ ไม่ใช่กําไร และอธิ บายว่า อัตราส่วนการทํากําไรของธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 5-6 เท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ยังมีธุรกิ จอื่น ๆ ที่จะเสริ มเข้ ามาเพื่อช่วยสร้ างกํ าไรของ
บริ ษัทฯ ให้ มากขึ ้น ซึ่งแม้ ว่าในด้ านของรายได้ อาจไม่เท่าเดิม แต่กําไรสุทธิจะมากกว่าเมื่อครัง้ ที่บริ ษัทฯ
ยังประกอบธุรกิจสือ่ โฆษณาในโมเดิร์นเทรด

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย สําหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และได้ เรี ยนเชิญนางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ าย
บัญชีและบริ หารลูกหนี ้ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานและ
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบแล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558/59 หน้ า 107-154 โดยรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้

รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
3,099
3,286

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

857

1,457

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

2,242

1,829

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

2,299

3,063

กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ล้ านบาท)

941

838

กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ* (บาท/หุ้น)

0.14

0.12

* กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้ วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้ จากนัน้
เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (601 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,732,647,103

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000

0

0.0000

13,800

-

0

0.0000

5,732,660,903

-

ความเห็น / คําถาม / คําตอบ
คําถาม

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามว่า เหตุใดบริ ษัทฯ ถึง (ก) จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท 999 มีเดีย
จํากัด (“999 มีเดีย”) และ วี จี ไอ แอดเวอร์ ไทซิ่ง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (“วีจีไอ ไชน่ า”) และ (ข) ลด
สัดส่วนการลงทุนในไมดาส

คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ ชี ้แจงว่า 999 มีเดีย ประกอบ
ธุรกิจให้ บริ การสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ในโมเดิร์นเทรด แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์น
เทรด 999 มีเดีย จึงหยุดประกอบกิจการ ดังนัน้ เมื่อมีผ้ สู นใจซื ้อกิจการ 999 มีเดีย บริ ษัทฯ จึงตัดสินใจ
จําหน่ายกิจการดังกล่าว
สําหรับวีจีไอ ไชน่านัน้ เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับมีปัญหาเกี่ยวกับ

สัมปทานการรับสิทธิบริ หารจัดการสื่อโฆษณา วีจีไอ ไชน่าจึงหยุดประกอบกิจการ ดังนัน้ เมื่อมีผ้ สู นใจ
ซื ้อกิจการวีจีไอ ไชน่า บริ ษัทฯ จึงตัดสินใจจําหน่ายกิจการดังกล่าวด้ วยเช่นเดียวกัน
กรณีการลดสัดส่วนการถือหุ้นไมดาสนัน้ เนื่องจากไมดาสอยู่ระหว่างเตรี ยมตัวนําหุ้นเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้ งกับไมดาส จึงจําเป็ นต้ องลด
สัดส่วนการถือหุ้นในไมดาสให้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
คําถาม

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ ได้ กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน 999
มีเดีย และวีจีไอ ไชน่า หรื อไม่อย่างไร

คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ ชี ้แจงว่า การจําหน่ายเงินลงทุน
ใน 999 มีเดีย บริ ษัทฯ ขาดทุนประมาณ 1 ล้ านบาท แต่การจําหน่ายเงินลงทุนในวีจีไอ ไชน่า บริ ษัทฯ ได้
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นประมาณ 2-3 ล้ านบาท
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี สอบถามว่า ตัวเลข 1 ในหน้ า 124 ของรายงานประจําปี 2558/59 หมายถึง
เงินจํานวน 1 ล้ านบาทหรื อไม่ และเหตุใดมูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน-สุทธิของ POV ในหน้ า 129
ของรายงานประจําปี 2558/59 ลดลงจาก 60 ล้ านบาทเป็ น 14.65 ล้ านบาท

คําถาม

คําตอบ

คําถาม
คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ ชี ้แจงว่า ตัวเลข 1 นี ้ เป็ นส่วน
แบ่งรายได้ จ่ายกับดอกเบี ้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทฯ และเนื่องจากจํานวนเงินค่อนข้ าง
น้ อยเป็ นหลักแสน จึงปั ดเศษขึ ้นเป็ น 1 ล้ านบาท และอธิบายเพิ่มเติมว่า POV เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการ และเพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ จดั แพคเกจการขายสื่อโฆษณาของ POV รวมไว้ กบั แพคเกจของบริ ษัทฯ ทําให้ ปัจจุบนั POV
ไม่มีธุรกรรมใด ๆ อันเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนของ POV ทําให้ มลู ค่า
ตามบัญชีตามวิธีราคาทุน-สุทธิของ POV ลดลง
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดมูลค่าตามบัญชีตามวิธีสว่ นได้ เสียของ MACO จึง
มากกว่าราคาทุนของ MACO
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ ชี ้แจงว่า มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้ เสียของ MACO มากกว่าราคาทุนของ MACO เพราะบริ ษัทฯ รับรู้ ผลกําไรจากการดําเนินงาน
ของ MACO นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ถือหุ้น MACO ประมาณร้ อยละ 37.42 รวมทังมี
้ อํานาจ
ควบคุมใน MACO บริ ษัทฯ จึงต้ องนํารายได้ ของ MACO เข้ ามาบันทึกในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ตามมาตรฐานการบัญชี

ข้ อเสนอแนะ Mr. Basant Kumar Dugar เสนอแนะว่า (1) บริ ษัทฯ ควรใช้ เงินสดจากกระแสเงินสดอิสระของบริ ษัทฯ
(2) บริ ษัทฯ ควรนําเสนออัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความแข็งแกร่ งด้ านการเงินของบริ ษัทฯ และ (3) บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีกิจกรรม Roadshow ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทังจั
้ ดทําจดหมายข่าว เพื่อแสดงให้ เห็นถึงจุดเด่นและความแข็งแกร่งของบริ ษัทฯ
คําถาม

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามว่า บริ ษัท 888 มีเดีย จํากัด (“888 มีเดีย”) ประกอบธุรกิจประเภท
ใด เนื่องจากปี ที่ผา่ นมามีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และผลการดําเนินงานเป็ นอย่างไร

คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั 888 มีเดีย
ประกอบธุรกิจให้ บริ การสือ่ โฆษณาจอแอลอีดีที่อาคารจตุรัส จามจุรี โดยมีทนุ จดทะเบียนเดิมจํานวน 5
ล้ านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ จึงทําให้ 888 มีเดีย ต้ องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้
โครงการที่อาคารจตุรัส จามจุรี ได้ เริ่ มดําเนินการเมื่อกลางปี ที่แล้ ว โดยยอดขายกําลังเติบโตขึ ้น และจะ
สามารถทํารายได้ เต็มปี ในปี หน้ า

คําถาม

นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 8 หน้ า 128
ของรายงานประจํ าปี 2558/59 ว่า ความคืบหน้ าสําหรั บการดําเนินการกับลูกหนีก้ ารค้ าค้ างชํ าระ
มากกว่า 12 เดือน เป็ นอย่างไร

คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ อธิบายว่า ลูกหนี ้การค้ าค้ าง
ชําระมากกว่า 12 เดือน เป็ นลูกหนี ้เพียงรายเดียว ซึ่งลูกหนี ้รายนี ้อยู่ในกระบวนการพิทกั ษ์ ทรัพย์ ซึ่ง
บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างรอผลการพิจารณาคดีเพื่อที่จะตัดเป็ นหนี ้สูญทางบัญชี

คําถาม

นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จว่า บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับ
รอบปี บัญชี 2558/59 ประมาณ 940.52 ล้ านบาท เหตุใดกําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ สําหรับ
รอบปี บัญชี 2558/59 จึงเท่ากับ 596.66 ล้ านบาทเท่านัน้

คําตอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ อธิบายว่า บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล ดังนัน้ ยอดรวมของการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจึงนําไปหักออกจากกําไรสะสม

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และการจ่ ายเงินปั นผล

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน
ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของ
บริ ษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เห็นสมควร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังอยูภ่ ายใต้ บงั คับของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กําหนดให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ ว่าบริ ษัทจะมีกําไร
สุทธิ สําหรั บปี นัน้ ๆ ก็ ตาม อีกทัง้ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ยัง
กําหนดให้ บริ ษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ นอกจากเงิน
สํารองที่กฎหมายกําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรแล้ ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสํารองประเภทอื่นได้ อีกตามที่
เห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2558 – วันที่ 31 มีนาคม 2559) บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทังสิ
้ ้นจํานวน

885.60 ล้ านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวนไม่เกิน 755.06 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 85.26 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับงวดครึ่ งปี แรกของรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 343.22 ล้ านบาทแล้ ว นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินเพื่อเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 0.76 ล้ านบาท เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทฯ มีทนุ สํารองครบถ้ วน
ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เมื่อหักเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวจํานวน 343.22 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 อีกจํานวนไม่เกิน 411.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ ที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ดังนัน้
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษี คืนได้ ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปั นผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร อนึง่ ผู้ถือหุ้นซึง่ ขาดคุณสมบัติที่จะได้ รับเงินปั นผลตามกฎหมายจะไม่ได้ รับเงินปั นผลในครัง้ นี ้
ตารางเปรี ยบเทียบการจ่ายปั นผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด (ก) วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ข) วันที่
31 มีนาคม 2558 และ (ค) วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็ นดังนี ้
รายการ
อัตราการจ่ายหุ้นปั นผล

รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2558
2559
25 : 1
1:1

-

มูลค่าหุ้นปั นผลต่อหุ้น
มูลค่ าเงินสดปั นผลต่ อหุ้น
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
- เงินปั นผลประจําปี (บาทต่อหุ้น)
รวมมูลค่ าการจ่ ายปั นผล
- ปั นผลในรูปเงินสด (ล้ านบาท)
- ปั นผลในรูปหุ้น (ล้ านบาท)

0.004
0.05
0.31 0.100555555556*
0.18 0.075555555556
0.13
0.025
1,053.29
1,033.40**
1,040.09
690.20
13.20
343.20

0.11
0.05
0.06
755.06
755.06
-

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)

1,127.30

842.79

885.60

93.44

85.19

85.26

อัตราปั นผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

* มูลค่าเงินสดปั นผลต่อหุ้นคํานวณบนฐานของจํานวนหุ้นที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล ซึ่งทําให้ จํานวนหุ้น
เพิ่มขึ ้นจากเดิมอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน้ จึงได้ ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เสมือนว่า การออกหุ้นปั นผลได้ เกิดขึน้ ตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ น
ของงวดแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
** เป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิจํานวน 717.96 ล้ านบาท และกําไรสะสมจํานวน 315.44 ล้ านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559) เพื่อ
จ่ายเงินปั นผลจํานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 755.06 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
กําไรจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สํา หรั บ งวดครึ่ ง ปี หลัง ของรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุด วัน ที่ 31 มีน าคม 2559
เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ น 411.84 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)
5,732,657,123

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000

0

0.0000

13,800

-

0

0.0000

5,732,670,923

-

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (603 ราย)

นอกจากนี ้ ที่ประชุมได้ รับทราบ (1) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับกําไรจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สําหรับงวดครึ่งปี แรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 343.22 ล้ านบาท และ (2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
0.76 ล้ านบาท เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตาม (1) ซึ่งทําให้ บริ ษัทฯ มีทุนสํารองครบถ้ วนตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด
******************************************************************************************************************************
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งอีกได้

บริ ษัทฯ มีกรรมการทังสิ
้ ้นจํานวน 8 ท่าน สําหรับกรรมการของบริ ษัทฯ ที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีจํานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
(1) นายกวิน กาญจนพาสน์ - กรรมการ
(2) นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) - กรรมการ
(3) นายชาน คิน ตัค (Mr. Chan Kin Tak) - กรรมการ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุมในการพิจารณาวาระนี ้เป็ นการชัว่ คราว และเพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ โดยกําหนดช่วงเวลาที่สามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จําเป็ นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัท โดยการจัดทํา
Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริ ษัท และในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณา
คุณ สมบัติ ข องกรรมการที่ ต้ อ งออกจากตํ า แหน่ง ตามวาระทัง้ 3 ท่า นแล้ ว เห็ น ว่า บุค คลดัง กล่า วเป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง จึง
เสนอขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทัง้ 3 ท่านนี ้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ข้ อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมหน้ า 28-33
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้ จากนัน้
เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยเป็ นการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนน
ของทังผู
้ ้ ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อพึงปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัด
ประชุมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษัทฯ

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ รายละเอียดดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิเลือกตังนายกวิ
้
น กาญจนพาสน์ เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถอื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (606 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,656,114,391

คิดเป็ นร้ อยละ
98.6638

76,596,132

1.3361

15,800

-

0

0.0000

5,732,726,323

-

2. มีมติอนุมตั ิเลือกตังนายคง
้
ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (606 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,561,201,494

คิดเป็ นร้ อยละ
97.0082

171,508,029

2.9917

16,800

-

0

0.0000

5,732,726,323

-

3. มีมติอนุมตั ิเลือกตังนายชาน
้
คิน ตัค (Mr. Chan Kin Tak) เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (606 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,528,389,122

คิดเป็ นร้ อยละ
96.4358

204,320,401

3.5641

16,800

-

0

0.0000

5,732,726,323

-

ความเห็น / คําถาม / คําตอบ
คําถาม

นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า บทบาทหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งดํารงตําแหน่งโดย
นายกวิน กาญจนพาสน์ และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ซึ่งดํ ารงตํ าแหน่งโดยนายสุรเชษฐ์ บํารุ งสุข
แตกต่างกันอย่างไร

คําตอบ

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ อธิบายว่า ประธานคณะกรรมการบริ หารทําหน้ าที่เป็ นผู้นําและ
ดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งมีสมาชิกเป็ นผู้บริ หารระดับสูง และมีการประชุมเป็ น
ประจํ าทุกเดือน สําหรั บกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ทําหน้ าที่ดูแลบริ หารและจัดการงานประจํ าของ
บริ ษัทฯ โดยทังสองตํ
้
าแหน่งนี ้จะทํางานอย่างใกล้ ชิดกัน

ข้ อเสนอแนะ Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวชื่นชมบริ ษัทฯ สําหรับรางวัลด้ านความยัง่ ยืนที่บริ ษัทฯ ได้ รับตามที่ระบุ
ไว้ ใ นรายงานความยั่ง ยื น ประจํ า ปี 2558/59 และเสนอแนะว่า นายกวิ น กาญจนพาสน์ ประธาน
คณะกรรมการบริ หาร ควรเข้ าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจัดโดย Institute of
Management Development, Lausanne, Switzerland
คําถาม

นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ตัง้
ข้ อสังเกตว่า ตามรายงานประจําปี 2558/59 บริ ษัทฯ มีกรรมการทังสิ
้ ้นจํานวน 9 คน แต่มีกรรมการเข้ าร่วม
ประชุมในครัง้ นี ้ จํานวน 8 คน และขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงเหตุผล

คําตอบ

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี ้แจงว่า ข้ อมูลในรายงานประจําปี 2558/59 เป็ นข้ อมูล
ณ วันสิ ้นรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่ ขณะนัน้ บริ ษัทฯ มีกรรมการจํานวน 9 คน
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายมานะ จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ ลาออกจากการดํารง
ตําแหน่ง และขณะนี ้บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งแทนกรรมการอิสระที่วา่ งลง

คําถาม

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างคนพิการตามกฎหมายหรื อไม่อย่างไร
เนื่องจากหากไม่มีการว่าจ้ าง บริ ษัทฯ จะต้ องส่งเงินเข้ ากองทุนส่งเสริ มคนพิการเป็ นรายปี

คําตอบ

นางสุนนั ญา ศรี น้อยขาว ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ได้ เคยว่าจ้ างคนพิการ 1 คน
อย่างไรก็ดี บุคคลดังกล่าวได้ เสียชีวิตลงด้ วยโรคมะเร็ ง หลังจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ เงินเข้ ากองทุนส่งเสริ ม
คนพิการเป็ นรายปี รวมทังได้
้ ติดต่อขอให้ กองทุนส่งเสริ มคนพิการส่งผู้ที่สนใจเข้ าทํางานกับบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม กองทุนส่งเสริ มคนพิการยังไม่ได้ สง่ ผู้ใดเข้ าทํางานกับบริ ษัทฯ แต่อย่างใด

ข้ อเสนอแนะ นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี เสนอแนะว่า บริ ษัทฯ ควรสรรหาและว่าจ้ างคนพิการเอง รวมทังแสดงความ
้
คิดเห็นว่า สังคมไทยกําลังเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ดังนัน้ ในอนาคต อาจมีกฎหมายบังคับให้ ต้องว่าจ้ าง
ผู้สงู อายุเข้ าทํางานเช่นเดียวกันกับคนพิการ บริ ษัทฯ จึงควรเตรี ยมความพร้ อมสําหรับเรื่ องนี ้ด้ วย
******************************************************************************************************************************
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

เลขานุก ารที่ประชุม แจ้ งต่อ ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาขนาดธุรกิจ และภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่ ได้ เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ แล้ ว จึงเสนอขอให้ ที่ประชุม
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1

ค่าตอบแทนประจํา
อัตราค่ าตอบแทน
ประจําปี 2559
ประจําปี 2558

ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ

60,000 บาท/เดือน

60,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

รองประธานกรรมการ

50,000 บาท/เดือน

ไม่มี

กรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

30,000 บาท/เดือน/คน

30,000 บาท/เดือน/คน

ไม่มี

ไม่มี

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ให้ กําหนดค่าตอบแทนพิเศษจํานวนไม่เกิน 3.80 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 0.5 ของเงิ นปั นผลประจํ าปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 80 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษปี ก่อนจํานวน 2.10
ล้ านบาท หรื อเท่ากับ ร้ อยละ 0.3 ของปั นผลประจําปี ของบริ ษัทฯ) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการนํามาจัดสรรกันเอง
ภายหลังได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2)

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี -

เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิกําหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออก
เสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถอื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (606 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,583,741,746

คิดเป็ นร้ อยละ
97.4011

148,941,737

2.5980

42,840

0.0007

0

0.0000

5,732,726,323

100.0000

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค่า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ทุก ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ คัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี ต ามเกณฑ์ ข อง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่
เกี่ ยวข้ อง โดยได้ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน อี วาย จํ ากัด ในปี ที่ผ่านมา และมี
ความเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีเครื อข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ได้ รับการคัดเลือกให้ ตรวจสอบงบการเงิน
ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเป็ น
อิสระ เหมาะสม และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้ าใจในธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ ได้ พิจารณาจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และมีความเห็นว่า
ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
(1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 (ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่ อใน
งบการเงินของบริ ษัทฯ) และ/หรื อ

(2) นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่
31 มีนาคม 2559) และ/หรื อ
(3) นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริ ษัทฯ)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ดังนัน้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้
จึงมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง อนึ่ง ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ทํางานของ
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทัง้ 3 ท่าน ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 35-37
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 1.86 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมาจํานวน 0.10 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 5.7
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับรอบปี บัญชี 2559/60
1.86 ล้ านบาท

ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับรอบปี บัญชี 2558/59
1.76 ล้ านบาท

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด จะเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จํานวน 9 บริ ษัท (ซึ่งรวมถึง MACO และบริ ษัทย่อยของ MACO) สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้ วย โดยค่าสอบบัญชีในเบื ้องต้ น เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.60 ล้ านบาท
(ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริ ษัทย่อยของ MACO นัน้ เป็ นค่าสอบบัญชีในเบื ้องต้ นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ค่ าสอบบัญชีในเบือ้ งต้ นของบริษัทย่ อย 9 บริษัท
สําหรับรอบปี บัญชี 2559/60
2.60 ล้ านบาท

ค่ าสอบบัญชีในเบือ้ งต้ นของบริษัทย่ อย 3 บริษัท
สําหรับรอบปี บัญชี 2558/59
0.74 ล้ านบาท*

* ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลดลงจากค่าสอบบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ที่ประมาณ 0.92 ล้ านบาท เนื่องจากจํานวนบริ ษัทย่อยได้ ลดลงในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิม
4 บริษัท เป็ น 3 บริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคน

หนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ (2) นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรื อ
(3) นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 มี น าคม 2560 เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น 1.86 ล้ า นบาท ตามที่ เ สนอ ด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถอื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (608 ราย)

จํานวน (เสียง)
5,650,058,242

คิดเป็ นร้ อยละ
98.5586

82,630,477

1.4413

37,840

-

0

0.0000

5,732,726,559

-

นอกจากนี ้ ที่ประชุมได้ รับทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทย่อย 9 บริ ษัท (ซึ่งรวมถึง MACO และบริ ษัทย่อยของ MACO) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560 ด้ วย โดยค่าสอบบัญชีในเบื ้องต้ นเป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.60 ล้ านบาท (ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริ ษัท
ย่อยของ MACO นัน้ เป็ นค่าสอบบัญชีในเบื ้องต้ นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ตามที่รายงาน
******************************************************************************************************************************
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ แ จ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
สามารถขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจการของบริ ษัทฯ โดยมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ ดงั นี ้
ความเห็น / คําถาม / คําตอบ
คําถาม

นายสุรเทพ อภัยไพจิตร สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (VGI-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”)

คําตอบ

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 มีอายุ 4
ปี ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2561 และมีราคาการใช้ สิทธิ ที่ 14 บาทต่อ 2 หุ้น ทังนี
้ ้ หากมีการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินทุนประมาณ 12,000 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ จะ
นําเงินส่วนนี ้ไปใช้ ในการขยายกิจการ

คําถาม

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ สอบถามว่า ธุรกิจให้ บริ การกิจกรรมทางการตลาด (Activation) จะสร้ างรายได้
ให้ กบั บริ ษัทฯ อย่างไร รวมทังจะสามารถสนั
้
บสนุนธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไร

คําตอบ

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า ธุรกิจให้ บริ การกิจกรรมทางการตลาด
(Activation) ในปั จ จุบันคื อ การแจกสินค้ า ตัวอย่างหรื อสิน ค้ าทดลองใช้ ใ นห้ างสรรพสินค้ า ซึ่ง เป็ น
ตัวเชื่อมระหว่างลูกค้ าผู้ซื ้อสื่อโฆษณากับผู้ซื ้อสินค้ า และ/หรื อ ใช้ บริ การ และยกตัวอย่างว่า กรณีมี
บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ต้องการขายคอนโดมิเนียม ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณรถไฟฟ้ าสถานีหมอชิต และต้ องการซื ้อ
สื่อโฆษณาจากบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถนําเสนอข้ อมูลผู้โดยสารจากบัตรแรบบิท ซึ่งจะทําให้ ทราบว่า
ผู้โดยสารกลุ่มใดจะเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่มีโอกาสซื ้อคอนโดมิเนียมบริ เวณรถไฟฟ้ าสถานีหมอชิต และ
บริ ษัทฯ ยังสามารถให้ บริ การกิ จกรรมทางการตลาด (Activation) ได้ แก่ การแจกใบปลิวโฆษณา
คอนโดมิเนียมให้ แก่ผ้ โู ดยสารกลุม่ เป้าหมายดังกล่าวด้ วย เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า ในอนาคต บริ ษัทฯ จะ
ไม่ไ ด้ เ ป็ นผู้ให้ บริ การเฉพาะสื่อโฆษณาเพีย งอย่า งเดี ยว แต่บริ ษัท ฯ ยัง จะให้ บ ริ ก ารด้ านข้ อ มูล และ
กิจกรรมทางด้ านการตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายผู้รับชมสือ่ โฆษณาได้ มากยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะมีกําไรจากธุรกิจให้ บริ การกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ประมาณร้ อยละ
10 ของกําไรทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
นายสุรเชษฐ์ บํารุ งสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ชีแ้ จงเพิ่มเติมจากมุมมองที่เคยทํางานในบริ ษัท
ตัว แทนโฆษณาหรื อ เอเจนซี่ว่า ปั จ จุบัน ผู้ซื อ้ สื่อโฆษณาไม่ต้ องการลงโฆษณาเพื่ อสร้ างการรั บรู้ ให้
ครอบคลุมในวงกว้ างเพียงอย่างเดียว ข้ อมูลที่ได้ จากบัตรแรบบิทนีจ้ ะทําให้ ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค อันจะทําให้ ผ้ ซู ื ้อสื่อโฆษณาสามารถเลือกใช้ สื่อโฆษณาได้ ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งบริ ษัทฯ จะใช้
ข้ อ มูล ในส่ว นนี ม้ านํ า เสนอประกอบการวางแผนการใช้ สื่อ โฆษณาให้ กับ ผู้ซื อ้ สื่อ โฆษณาได้ อ ย่า ง
เหมาะสม

คําถาม

นางสาวนารี แซ่ลี ้ สอบถามว่า รายได้ ที่ได้ จากการใช้ ข้อมูลและการวางแผนการใช้ สื่อโฆษณาให้ กบั ผู้ซื ้อ
สือ่ โฆษณาจะเกิดจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ใช่หรื อไม่

คําตอบ

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ตอบว่า ใช่ รวมทังอธิ
้ บายเพิ่มเติมว่า รายได้ จาก
การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ถือเป็ นรายได้ ของสือ่ โฆษณา โดยสิง่ ที่บริ ษัทฯ จะเสนอให้ กบั
ผู้ซื ้อสื่อโฆษณาคือ คําแนะนําในการซื ้อสื่อโฆษณา เพราะบริ ษัทฯ มีข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคจากบัตร
แรบบิ ท และบริ ษั ท ฯ มี สื่ อ โฆษณาที่ ค รอบคลุม ทั ง้ ในระบบรถไฟฟ้ าบี ที เ อส อาคารสํ า นั ก งาน
ป้ายโฆษณากลางแจ้ ง และสนามบิน ให้ ผ้ ซู ื ้อสื่อโฆษณาเลือก และสุดท้ ายเมื่อการขายสื่อโฆษณาของ
บริ ษัทฯ เสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ ยังมีการให้ บริ การกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เพื่อแจกของให้ ถึงมือ
กลุม่ เป้าหมายด้ วย ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การให้ บริ การกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการมีเครื อข่ายสือ่ โฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทัว่ ประเทศ

คําถาม

นางสาวนารี แซ่ลี ้ สอบถามเพิ่มเติมว่า การให้ บริ การกิจกรรมทางการตลาด (Activation) มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกันกับการรับจัดงานอีเว้ นท์ใช่หรื อไม่

คําตอบ

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ตอบว่า ไม่ใช่ และอธิ บายว่า การให้ บริ การ
กิจกรรมทางการตลาด (Activation) เป็ นการแจกสินค้ าตัวอย่างเพื่อการทดลองใช้ ไม่ใช่การจัดงาน
อีเว้ นท์

คําถาม

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ สอบถามว่า (ก) จากการเข้ าซื ้อกิจการของ MACO บริ ษัทฯ ยังมีแผนการอื่นใด
หรื อไม่ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการเป็ นบริ ษัทอันดับหนึง่ ซึง่ ให้ บริ การสือ่ โฆษณานอกบ้ าน และ (ข) บริ ษัท
ฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง สําหรับสือ่ โฆษณาดิจิทลั อย่างไร

คําตอบ

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังคงเป็ นบริ ษัทอันดับ
หนึ่งสําหรับสื่อโฆษณานอกบ้ าน โดยบริ ษัทฯ จะผลักดัน MACO ให้ เป็ นบริ ษัทอันดับหนึ่งสําหรับสื่อ
โฆษณานอกบ้ านต่อไป เพราะ MACO มีทงป
ั ้ ้ ายโฆษณากลางแจ้ งขนาดใหญ่ ป้ายดิจิทลั แอลอีดี และ
ป้ายโฆษณาตามท้ องถนน ซึง่ บริ ษัทฯ จะเข้ าไปช่วยสนับสนุนการขายสื่อโฆษณาดังกล่าว อันอาจจะทํา
ให้ อตั ราการใช้ สอื่ โฆษณา (Occupancy Rate) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 80 ได้
สํา หรั บ ประเด็ นสื่อ โฆษณาดิ จิ ทัล นัน้ ขอให้ พิ จ ารณาทัง้ ในข้ อ ดีแ ละข้ อ เสีย และขอแจ้ ง ให้ ท ราบว่า
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแผนการลงทุนในสื่อโฆษณาดิจิทลั จอแอลอีดี ก่อนที่จะได้ รับความนิยมในปั จจุบนั
แล้ วเห็นว่า สื่อโฆษณาประเภทนี ้ต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง และต้ องมีการลงทุนใหม่ทกุ ๆ 3 ปี จึงไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน
นายสุรเชษฐ์ บํารุงสุข กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาข้ อดีและ
ข้ อเสียของป้ายโฆษณาภาพนิ่งและป้ายโฆษณาดิจิทลั จะพบว่า ป้ายโฆษณาภาพนิ่งสามารถเห็นได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง ใน 7 วัน แต่ค่าสื่อโฆษณาและค่าผลิตสื่อโฆษณาจะค่อนข้ างสูง สําหรับป้ายโฆษณา
ดิจิทัลนัน้ ค่าสื่อโฆษณาและค่าผลิตสื่อโฆษณาไม่สงู มาก เพราะมีผ้ ูซื ้อสื่อโฆษณาหลายรายเข้ ามา
รับภาระค่าสื่อโฆษณาร่ วมกัน แต่จะไม่สามารถมองเห็นได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ใน 7 วัน ซึ่งโดยหลักการ
แล้ ว การที่จะเลือกซื ้อสือ่ ประเภทใด จะขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของลูกค้ าแต่ละราย

ข้ อเสนอแนะ Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ ควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางให้ กบั ผู้ถือหุ้น
(2) บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีการประกันภัยความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินของกรรมการ
(3) บริ ษัทฯ ควรพิจารณาและทําให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
(4) บริ ษัทฯ ควรสนับสนุนให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ให้ เสร็ จเร็ ว
ยิ่งขึ ้น
(5) บริ ษัทฯ ควรพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อกิจการร่ วมค้ าที่มีผลประกอบการ
ขาดทุน
(6) บริ ษัทฯ ควรพิจารณาลงทุนติดตัง้ แผงโซล่าร์ เซลล์ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งพลังงานแทนระบบไฟฟ้ า
เพราะแผงโซล่าร์ เซลล์ไม่มีวนั หมดอายุการใช้ งาน ซึง่ อาจจะช่วยประหยัดต้ นทุนของบริ ษัทฯ

(7) บริ ษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ กับผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมกับผู้ถือหุ้นที่พิจารณารับรองรายงานการประชุมอาจเป็ นคนละบุคคลกัน
(8) บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีอาหารมังสวิรัติในการประชุม
คําตอบ

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และจะรับข้ อเสนอแนะนี ้ไว้ พิจารณา

ข้ อเสนอแนะ นางสาวพวงทอง บุญทรง เสนอแนะว่า ในช่วงเวลาชัว่ โมงเร่ งด่วน ทังเช้
้ าและเย็น ผู้โดยสารส่วนมากจะ
เป็ นนัก เรี ย น นัก ศึก ษา และคนทํา งาน จึ ง อยากให้ มี ก ารแทรกเนือ้ หาที่ เ ป็ นประโยชน์ ร ะหว่า งการ
ออกอากาศสื่อโฆษณา เช่น ความรู้ ด้ านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ บุคคลเหล่านี ้ได้ รับชมสิ่งที่เป็ นประโยชน์
ระหว่างการโดยสารรถไฟฟ้ าบีทีเอส
คําตอบ
คําถาม
คําตอบ
คําถาม

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และจะรับข้ อเสนอแนะนี ้ไว้ พิจารณา
นายศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี สอบถามว่า ค่านักลงทุนสัมพันธ์จํานวน 4 ล้ านบาท ตามที่ระบุไว้ ในหน้ า 124
ของรายงานประจําปี 2558/59 หมายถึงค่าใช้ จ่ายใด
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและบริ หารลูกหนี ้ อธิบายว่า เป็ นค่าใช้ จ่ายจากการ
ใช้ บริ การงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์จากบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่เกิดเหตุโกลาหลในระบบรถไฟฟ้ าใต้ ดิน จะ
เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่บริ ษัทฯ จะทําสื่อโฆษณาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินสําหรับ
ผู้โดยสาร

คําตอบ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ ชี ้แจงว่า หากเกิดเหตุฉกุ เฉินในระบบรถไฟฟ้ าบีทีเอส บริ ษัทฯ จะ
ปิ ดเสียงสือ่ โฆษณา และจะใช้ เสียงประกาศแทน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนหรื อผู้ใช้ บริ การทราบว่า
จะต้ องปฏิบตั ิตวั อย่างไรในเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ นายศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี เสนอแนะว่า บริ ษัทฯ ควรแจกรายงานประจําปี ในรู ปแบบแฟลชไดร์ ฟ (Flash
Drive) แทนการแจกในรูปแบบซีดีรอม เนื่องจากในปั จจุบนั คนส่วนมากนิยมใช้ คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คและ
แท็บเล็ต มากกว่าคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั้ ะ
******************************************************************************************************************************
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมและปิ ดการ
ประชุมเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

- นางสาวตารเกศ ถาวรพานิ ช (นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช)
เลขานุการบริ ษัท

- นายคีรี กาญจนพาสน์(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม

ประธานที่ประชุม

