
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนน

วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุม

 บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วเป็นเงิน 250,000,000 บาท คิดเป็นจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด 250,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำานวนทั้งสิ้น 

59 ราย  โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 34 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำานวนหุ้นได้ 169,648,513 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86  

ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

 นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 และ

แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

 สำาหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

1.  นายสรรพัชญ โสภณ  ประธานกรรมการบริษัท 

2.  ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.  นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

    กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

    กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.  นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

    กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.  นายปราโมทย์ พงษ์ทอง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

7.  นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์์  กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

    กรรมการผู้อำานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

8.  นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำานวยการ 

    และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์  รองกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย

2. นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย

3. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

4. นางธัชพร รัตนโมรา  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นางสาววรรณภา วีระเจริญ  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

6. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่าย Presales & Solution

7. นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายบริการเทคนิค

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัดที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์        ผู้สอบบัญชี

2. นางสาวรักษนันท์ ภัทรวินิจ  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
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  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผล

การนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ 

  • การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจก

ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น

เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

บันทึกไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำานวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

  • สำาหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำาหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสียงก่อน เพื่อนำาไปหักจากจำานวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลง

มติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจ

สอบความถูกต้องของมติ

  • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ในวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำาหรับวาระอื่นๆ ต้องการเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  • ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรือ

แสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้

ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำาหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำาลังพิจารณาอยู่ ขอให้

สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

  • ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้

ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว๊บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำาหรับการประชุมครั้งนี้

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น  ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมที่กำาหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งได้จัด

ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการ

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

 ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำานวยการ และ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำาเนินงานในรอบปี 2558 นายประพัฒน์ฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

  1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

   1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

       และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

   1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีชั้นสูง ซอฟแวร์ควบคุม 

       ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ทั่วไป

   1.3 บริการของ Planetcomm ประกอบด้วย บริการก่อนการขาย  บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และ 

       บริการหลังการขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตราฐาน ISO9001:2000 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 และดำาเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2008 

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นต้นมา
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   2. ผลงานที่สำาคัญในปี 2558  มีดังนี้

    2.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม

     • ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

     • Upgrade of Vsat System & RCAG

     • ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัย 

      พิบัติธรรมชาติ

    2.2 ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

     • สตูดิโอสำาหรับดิจิตอลทีวี

    2.3 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 

     • รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่(Satellite Mobile Vehicle) สำาหรับ

      สถานีโทรทัศน์

     • กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box)

   3. ผลการดำาเนินงาน

    ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,027.73 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ  

   1,019.22 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย 756.73 ล้านบาท 

   รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 184.35 ล้านบาท และรายได้บริการ 78.10 ล้านบาท

  

   4. ความภาคภูมิใจ

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์ ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโทรคมนา

   คมแบบที่ 3 จากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

   แห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Fiber Optic

   5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

    ปี 2558 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ภาย

   ใต้ชื่อโครงการ “We Care” โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm และ Care Planet 

   และบริษัทยังคงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (หรือ CSR after Process) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่ง

   กิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ 1. ด้านส่ิงแวดล้อม 2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส และ 

   3. ด้านทำานุบำารุงศาสนา

   

   6. การต่อต้านการติดสินบนและการคอรัปช่ัน

    ปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเรื่องการให้และรับของขวัญ ถึงคู่ค้า และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง และ

   บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ 

   อยู่ในระหว่างดำาเนินการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และจะยื่นแบบประเมินตนเองฯ เพื่อ

   ตรวจสอบการรับเป็นสมาชิกในไตรมาสท่ี 4/2559

    หลังจากรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558 มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามราย

ละเอียดเก่ียวกับประมาณการรายได้และจุดคุ้มทุน ของธุรกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์

    นายประพัฒน์ฯ ได้ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้ติดต้ังสาย Fiber to the Home ในคอนโดมิเนียม จำานวน 25 

ตึก (ประมาณ 5,000 ยูนิต) ซ่ึงบางยูนิตยังดำาเนินการโอนห้องไม่เรียบร้อย โดยจุดคุ้มทุนประมาณ 20% ของลูกค้าท้ังหมด ซ่ึงในปัจจุบันมีลูกค้าใช้

บริการแพลนเน็ตไฟเบอร์จำานวน 500 ราย โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนงานเข้าติดต้ัง Fiber to the Home กับคอนโดมิเนียมอีก 40 แห่ง

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2558

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ตามท่ีได้รายงาน 
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วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับรอบระยะบัญชีประจำาปี

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ท่ีประชุมพิจารณา

 นายประพัฒน์ฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณา  ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2558 ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี   

 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ี

 บัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 1,019.22

รวมรายได้ 1,027.73

ต้นทุนขายและบริการ 746.20

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 202.59

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 10.11

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 15.44

กำาไรสุทธิ 53.39

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.21

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 758.48

สินทรัพย์รวม 932.52

หนี้สินหมุนเวียน 408.78

รวมหนี้สิน 448.82

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 483.70

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะบัญชีประจําปีส้ิน

สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปน้ี

 ผู้ถือหุ้นท้ังหมด  59  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 169,648,513 หุ้น

 เห็นด้วย  169,642,513 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.996

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0

 งดออกเสียง 6,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0004

วาระท่ี 4.   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 สำาหรับผลการดำาเนินงาน

  ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

 ประธานฯ ขอให้นายประพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว 

 นายประพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ  49  กำาหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร  และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับอนุมัติ

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 50 กำาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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 ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำาหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ของกำาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำาหนดได้ 

หากบริษัทมีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเงินกำาไรสุทธิจำานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิประจำาปี 2558 จำานวน 53,390,602 บาท สำารองตามกฎหมายร้อยละ 5 จำานวน 2,700,400 บาท 

คงเหลือกำาไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 50,690,202 บาท  คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.21 บาท  ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำานวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69) รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาทโดยเป็นการจ่ายจากกำาไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20  

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินสำารองตามกฏหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน

ประจำาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

   (1) รับทราบจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 2,700,400 บาท เพื่อเป็นทุนสํารองตาม 

       กฎหมาย โดยที่กําไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสํารองดังกล่าวเป็นกําไรจากงบการเงินของบริษัท

   (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.14  บาท (สิบสี่สตางค์)โดยบริษัทกําหนด 

       รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  

       225 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุด 

       ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

       26 พฤษภาคม 2559

  โดยมีอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

  ผู้ถือหุ้นทั้งหมด  64  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 176,263,514 หุ้น

  เห็นด้วย  176,257,514 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9966

  ไม่เห็นด้วย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0

  งดออกเสียง 6,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0034

  หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 5 ราย คิดเป็นจํานวน 6,615,001 หุ้น

วาระที่ 5.   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำาปี 2559

 ตามนโยบายกำากับดูแลกิจการกำาหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย

ของตน” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ เป็น 1 ใน 3 ท่านที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ จึงขอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รอง

ประธานกรรมการบริษัท ดำาเนินการเป็นประธานที่ประชุมสำาหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และ

ขอเรียนเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อจบการพิจารณาวาระนี้

 ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 18  กำาหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง โดยกรรมการดัง

กล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย  

  1)  นายสรรพัชญ โสภณ  ประธานกรรมการบริษัท 

  2)  ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  3)  นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประขุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

 มติ ที่ประชุม โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายสรรพัชญ โสภณ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ และ

นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการพ้นตําแน่งกรรมกาบริษัทฯ ตามวาระของ

นายสรรพัชญ โสภณ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงค์ อุ่ยตระกูล และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

นายสรรพัชญ โสภณ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ และนายสมพงค์ อุ่ยตระกูล กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วย

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



  1)  นายสรรพัชญ โสภณ  ประธานกรรมการบริษัท 

  ผู้ถือหุ้นทั้งหมด  64  ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 176,263,514 หุ้น

  เห็นด้วย  176,237,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9852 

  ไม่เห็นด้วย 15,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0085

  งดออกเสียง 11,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0062

  2)  ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ผู้ถือหุ้นทั้งหมด  64  ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 176,263,514 หุ้น

  เห็นด้วย  176,237,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9852 

  ไม่เห็นด้วย 15,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0085

  งดออกเสียง 11,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0062

  3)  นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  ผู้ถือหุ้นทั้งหมด  63  ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 176,263,514 หุ้น

  เห็นด้วย  176,202,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9938 

  ไม่เห็นด้วย 1  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

  งดออกเสียง 11,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0062

  

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2559

 ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 คือ วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ย

ประชุม  และค่าตอบแทนรายเดือน

 คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำาหนดวงเงินค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำาหรับบุคลากรที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว  มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อยประจำาปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100,000 บาท/คน/ปี ซึ่งรวมทั้งค่าเบี้ยประชุม 

และค่าตอบแทนรายเดือน โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาท/คน/ครั้ง 

เป็น 10,000 บาท/คน/ครั้ง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท และกรรมการ

ชุดย่อย

ปี 2558

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 20,000 10,000

กรรมการ 10,000 10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 15,000 10,000

กรรมการ 10,000 10,000

3. คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*

ประธานกรรมการ - 25,000

กรรมการ - 20,000

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ - 25,000

กรรมการ - 20,000
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  ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้ 

 รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม  

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2559

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังน้ี

  อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี  

 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอข้างต้น  โดยมี

 มติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา  

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปน้ี

  ผู้ถือหุ้นท้ังหมด  60  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 35,763,514 หุ้น

  เห็นด้วย  35,692,013 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8001

  ไม่เห็นด้วย 65,501  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1832

  งดออกเสียง 6,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0168

  ท้ังน้ีคะแนนเสียงท่ีอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.8001  ซ่ึงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 

  2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2559

 ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2559 ตาม

กระบวนการท่ีกำาหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก สำานักงาน อี 

วาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2559 โดยประธานฯ ขอให้ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ช้ีแจง

เรื่องดังกล่าว

 ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงว่า บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำานักงาน เอินส์ท 

แอนด์ ยัง จำากัด”) เป็นสำานักงานสอบบัญชีของบริษัทต้ังแต่ปี 2555 โดยมีรายนามผู้ตรวจสอบสำาหรับปี 2559 ดังน้ี  

   1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต

   2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร

   3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ  

 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเก่ียวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความ

เป็นอิสระในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำาหนด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2559 เป็นเงิน 1,160,000 บาท

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น

ใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี

  มติ ท่ีประชุมมีมติเป็นอนุมัติแต่งต้ังนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต เลขทะเบียน 3970  และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริย

ธนากร เลขทะเบียน 3853  และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ  เลขทะเบียน 4501 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจํา

ปี 2559 และค่าสอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 เป็นเงิน 1,160,000 บาท ตามท่ีเสนอ โดยมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่า

สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปน้ี

  ผู้ถือหุ้นท้ังหมด  64  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 176,263,514 หุ้น

  เห็นด้วย  176,237,514 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9852

  ไม่เห็นด้วย 15,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0085

  งดออกเสียง 11,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0062

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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วาระท่ี 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

  ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ดังน้ี

 1. คำาถาม (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะท่ีสอบถามในวาระท่ี 2) สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับจุดคุ้มทุน และจุดแข็งของธุรกิจ

   แพลนเน็ตไฟเบอร์

  ตอบ  นายประพัฒน์ฯ ช้ีแจงว่า ใบอนุญาติประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 3 จาก กสทช. โดยใบอนุญาตมีอายุ 

   15 ปี บริษัทฯ จะทยอยติดต้ังสายไฟเบอร์ในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างข้ึนใหม่ ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการติด

   ต้ังแต่ละโครงการประมาณ 1-2 ปี ซ่ึงบริษัทฯ จะเป็นเพียงผู้ติดต้ังสายไฟเบอร์รายเดียวท่ีเข้าไปดำาเนินการ

   ติดต้ังให้กับโครงการคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ ท้ังน้ี สายไฟเบอร์สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

   สูงกว่าสายทองแดงหรือ ADSL และสามารถดูทีวีผ่านสายไฟเบอร์ได้ รวมท้ังบริษัทฯ มีแผนส่งเสริมการขาย

   ให้ลูกค้าทดลองใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นระยะเวลา 1 เดือนฟรี

 2. คำาถาม  (นายธวัชชัย ประสิทธ์ินราพันธ์ุ ผู้ถือหุ้น) สอบถามเก่ียวกับแนวโน้มยอดรายได้ และกำาไรของปี 2559 รวมท้ัง

   การขยายตลาดเข้าสู่ประเทศ CLMV

  ตอบ  นายประพัฒน์ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีแผนอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีเป้าหมายกำาไรข้ันต้น

   ประมาณร้อยละ 30 บริษัทมีจุดแข็งคือ บริษัทฯ เป็น System Integrator สำาหรับผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม 

   เช่น รถดาวเทียม นอกจากน้ี บริษัทฯ อยู่ในข้ันตอนการประเมินบริษัทนวัตกรรมกับโครงการ NIA / MAI รวม

   ท้ัง บริษัทฯ พยายามขยายฐานลูกค้าสู่ลูกค้ารายย่อย ด้วยการจำาหน่าย Set Top Box และ PlanetFiber

   สำาหรับการจำาหน่ายสินค้าให้กับประเทศ CLMV น้ัน บริษัทฯ ได้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดาวเทียมให้กับประเทศใน

   กลุ่มอาเซียนมาเกือบ 20 ปี ตัวอย่างเช่น การบินพลเรือนของประเทศเมียนมาร์ ระบบสื่อสารไร้สายใน

   ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในวันน้ี  

 อน่ึง หลังจากการเร่ิมประชุมเมื่อเวลา 14.00 น ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพ่ิมข้ึน โดยมีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

ด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำานวนท้ังส้ิน 64 ราย นับเป็นจำานวนหุ้นรวมกันได้  

176,263,514 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.50 ของจำานวนหุ้นจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วและได้จำาหน่ายแล้วท้ังหมด

     ปิดประชุม เวลา 15.05 น.

      __________________________________ ประธานที่ประชุม

         (นายสรรพัชญ โสภณ)

      __________________________________ เลขานุการบริษัท

          (นางสาววัฑรา อรุณ)


