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        27 เมษายน 2560 

เรื�อง แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั�น เอเชีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

ประชมุเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยเมื�อเริ�มเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุทั Aงโดยตนเอง จํานวน  23 ราย และ

โดยมอบฉนัทะ จํานวน 20 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 43 ราย จํานวนหุ้นทั Aงสิ Aน 102,356,205  หุ้น หรือคิดเป็นร้อย

ละ 40.94  ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั Aงหมดของบริษัทฯ  ซึ�งที�ประชมุได้มีมติในวาระตา่งๆ ดงันี A 

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  ประชมุเมื�อวนัที�  28 เมษายน  2559 

โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  47  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 103,640,605   หุ้น 

เห็นด้วย  103,625,605 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

หมายเหต:ุ ในวาระนี Aมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ Aนจํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวน 1,284,400 หุ้น 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีประจําปี 2559  

3. อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะบญัชีประจําปีสิ Aนสดุวนัที�            
31 ธนัวาคม 2559  
โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  53  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,047,077   หุ้น 

เห็นด้วย  105,032,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

หมายเหต:ุ ในวาระนี Aมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ Aนจํานวน 6 ราย คิดเป็นจํานวน 1,406,472 หุ้น 

4. อนมุตัิงดจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2550  สาํหรับผลการดาํเนินงานตั Aงแต่

วนัที� 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  
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โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  53  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,047,077   หุ้น 

เห็นด้วย  104,991,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.94 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  56,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.06 

5. อนมุตัิเลอืกตั Aงกรรมการที�ออกตามวาระในปี 2560 จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1) นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต 2) นายสมคดิ 
หวงัเชิดชวูงศ์ และ 3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่ตอ่อีกวาระหนึ�ง   
โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี A (โดยกรรมการที�มีสว่นได้
เสยีทั Aง 3 ราย มิได้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องดงักลา่ว) 
1)  นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  53  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,047,077   หุ้น 

เห็นด้วย  105,032,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

2)  นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ์ กรรมการอิสระ  

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  53  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,047,077   หุ้น 

เห็นด้วย  105,032,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

3)  นายปราโมทย์  พงษ์ทอง กรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  53  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,047,077   หุ้น 

เห็นด้วย  105,032,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

6.  อนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ประจําปี 2560 เป็นวงเงินคา่ตอบแทน

สาํหรับกรรมการ 8 คน ไมเ่กิน 4,000,000 บาทตอ่ปี หรือ เฉลี�ยคนละไมเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปี  โดยกําหนด

คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบี Aยประชมุสาํหรับกรรมการที�เข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดดงันี A 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดย่อย 
 

ปี 2560 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 
ค่าเบี $ยประชุม 
(บาท/คน/ครั$ง) 

1. คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 30,000 10,000 

กรรมการ 20,000 10,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ - 25,000 

กรรมการ - 20,000 

3. คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการ - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี0ยง 
ประธานกรรมการ - 25,000 

กรรมการ - 20,000 

โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผุ้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  54  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,052,077 หุ้น 

เห็นด้วย  104,847,872 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.8056 

ไมเ่ห็นด้วย  128,205  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1220 

งดออกเสยีง  76,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0723 

ทั Aงนี Aคะแนนเสยีงที�อนมุตัิคิดเป็นร้อยละ 99.8056   ซึ�งมากกวา่ที�กําหนดไว้ตามกฎหมายที�ต้องได้รับเสยีง

อนมุตัิไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ 

หมายเหต:ุ ในวาระนี Aมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ Aนจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวน 5,000 หุ้น 

7. อนมุตัิแตง่ตั Aงนางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3970 /หรือ นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขที� 3853  /หรือ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธ์ุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4501 แหง่บริษัท สาํนกังาน 

อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2560 จํานวน 1,310,000 

บาท ประกอบด้วยคา่ตรวจสอบบญัชี จํานวน 1,230,000 บาท และคา่บริการอื�นๆ จํานวน 80,000 บาท 

โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  54  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,052,077 หุ้น 

เห็นด้วย  105,037,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 
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8. อนมุตัิประกาศกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะครอบงํากิจการ เพื�อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามประกาศของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เรื�อง การกําหนดข้อ

ห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  54  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,052,077 หุ้น 

เห็นด้วย  105,037,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

9. อนมุตัิแก้ไขเพิ	มเติมวตัถปุระสงค์และแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกนัดงันี % 
ให้เพิ	มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทจากเดิมจํานวน 41 ข้อ เป็น 43 ข้อ โดยเพิ	มเติมอีก 2 ข้อ เป็นดงันี % 
“(42) ประกอบกิจการให้บริการรับทําวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีที	เกี	ยวข้องการการสื	อสารโทรคมนาคมทกุชนิด 

โคยครอบคลมุการวจิยัอตุสาหกรรมขั %นพื %นฐาน ซึ	งเป็นการวจิยัตามแบบแผนเพื	อให้ได้ความรู้ใหมใ่นการ
พฒันาผลติภณัฑ์และกรรมวิธีในการผลติผลติภณัฑ์ และการวจิยัเชิงประยกุต์ ซึ	งนําผลการวิจยั
อตุสาหกรรมขั %นพื %นฐานมาใช้เป็นแบบแผนหรือแบบแปลนสาํหรับการผลติผลติภณัฑ์ รวมถงึการคิดค้น
สตูร การออกแบบผลติภณัฑ์ กรรมวิธี หรือการให้บริการในรูปแบบตา่งๆ เพื	อประโยชน์ในการ
อตุสาหกรรมหรือการพาณิชยกรรม  

(43) ประกอบกิจการผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์สื	อสารโทรคมนาคมทกุชนิด” 

ให้แก้ไขเพิ	มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดงันี % 
“ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัทมจํีานวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.ที	แนบ” 

โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

ผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด  54  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 105,052,077 หุ้น 

เห็นด้วย  105,037,077 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย  -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง  15,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

ทั Aงนี Aคะแนนเสยีงที�อนมุตัิคิดเป็นร้อยละ 99.99   ซึ�งมากกวา่ที�กําหนดไว้ตามกฎหมายที�ต้องได้รับเสยีง

อนมุตัิไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์) 

กรรมการผู้ อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร 
สาํนกักรรมการผู้ อํานวยการ  โทร 02-792-2409              
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