
 

 
ที่ PCA-SL-22-015  

     25 เมษายน 2565 

เรื่อง       แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2565 (“ทีป่ระชุม”) เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 
ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยเมื่อเริ่มเปิด
ประชมุ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 25 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้เขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 35 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,420,801 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 42.70 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ประชมุไดม้ีมติที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 เม่ือวันที ่5 ตุลาคม 2564  

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2564 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,420,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 

โดยวาระนีเ้ป็นการรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

 

 



 

3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,420,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหนา้ 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจากผลก าไร
สทุธิของปี 2564 ของบรษิัทฯ มีจ านวนไม่มากนกั ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,420,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหนา้ 

 

 

 



 

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

(1) อนมุตัิการแต่งตัง้ นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ ์ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
รวมทัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,379,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 41,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

(2) อนุมตัิการแต่งตัง้ ดร.วิชยั เลาหม์าศวนิช ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
รวมทัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,420,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

(3) อนุมัติการแต่งตัง้ นายพนม รัตนะรัต ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
รวมทัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,420,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 



 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหนา้ 
3. ในวาระนี ้บรษิัทฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นางสาวอจัฉราวรรณ เจียรธนพร เขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นดว้ย 156,218,001 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 4,214,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน  1 ราย โดยมี
จ านวนหุน้เพิ่มขึน้ 11,500 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 
36 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้160,432,301 หุน้ 

7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี  2565 โดยยงัคงกรอบ
อตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดเ้คยมีมติอนมุตัิไว ้ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,432,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

 2. ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหนา้ 

 



 

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,220,000 บาท โดยไม่รวมค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

รายนามผูส้อบบญัชี 

 1) นางสาวสิรนิชุ  วิมลสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8413   /หรือ 
 2) นายสเุมธ  แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9362   /หรือ 
 3) นายยทุธพงศ ์ สนุทรนิคะ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10604 

โดยมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,432,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหนา้ 

9. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย
คนต่างด้าว” 

ที่ประชมุมีมติทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่าง
ดา้ว” ตามที่ปรากฏในประกาศขอ้หา้มของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นขอ้มลูเดิม ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 160,432,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 



 

หมายเหต:ุ 1. การพิจารณาวาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหนา้ 

10. ไม่มีเร่ืองอื่น ๆ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 

           
 


