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บมจ. 0107546000296  
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554  
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  

 
วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.  
สถานที่ประชุม : ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์ 

เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ประธานที่ประชุม : นายเชีย ซอง เฮง  
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์  
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 38 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 27 

ราย รวมเป็น 65 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 81,139,323 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 
330,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81,469,323 หุ้น นับเป็น
คะแนนเสียง 81,139,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  

 

  (หุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 114,999,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,670,013 
เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 114,669,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,669,980 เสียง 
และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 
10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)  

 

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 
เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้  
 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา 
และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา  และ
ประธานอ านวยการ  

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
4. นายชุง ชี คีออง กรรมการบริษัท (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม)  
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาบริษัท  
6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน  
7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน  
8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน  
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท  
  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่1  
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และประธานได้แนะน า  
 

1. นายชาญชัย เนติมงคล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท  
2. นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท  
3. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีบริษัท  
 

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
 

ก่อนเร่ิมเข้าประชุมวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับ
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้  
 

 การประชุมจะด าเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้  
 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอ่ืนให้ถามใน “วาระอ่ืนๆ” ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผู้ท าหน้าที่แทนประธานอาจ
มอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้นๆ เป็นผู้ตอบค าถามแทน  
 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะน าตนเอง  
 
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด
คัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจ านวน
คะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง  
ที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกต้ังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อก ากับในบัตรลงคะแนนด้วย  
 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อ
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน  
 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง  
 

 กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือ
มอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะน้ัน  
 
ทั้งน้ี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นผู้ด าเนินการนับคะแนน  
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ส าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2  
ซึ่งเป็นเร่ืองเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ส าหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองใด ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือ 
นัดประชุมจะกระท าได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  
 
เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เร่ิมการประชุมตามล าดับวาระดังต่อไปนี้  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553  
 
เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
 
เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  
 
รับรองด้วยคะแนนเสียง 81,139,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 3 เสียง  
 
สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น 
ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2553  
 
ส าหรับรายงานคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2553 รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจ าปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ดีจะขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้  
 

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนที่ต่อเนื่อง รวมทั้งวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ด้วย
การเตรียมพร้อมและการขยายฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge 
Communication) และ Digital Contents and Media และการให้บริการในต่างประเทศ ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 49.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 272% 
เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิในปี 2552  
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 ส าหรับผลงานเด่นๆของบริษัทฯ ในปี 2553 ได้แก่ งาน Bangkok International Motorshow คร้ังที่ 31 และงานครบรอบ 

50 ปี การบินไทย และบริษัทฯ ได้ขยายฐานการให้บริการในต่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมจัดงานในส่วนการดูแล
โครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกในงานระดับสากลอย่างงาน Commonwealth Games 2010 คร้ังที่ 19  
ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย  
 

 นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) บริษัทฯ  
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2553 การจัดงาน Educa 2010 และจาก
การพัฒนาศักยภาพและขยายฐานการให้บริการในด้าน Digital Content and Media ท าให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการ
ด าเนินโครงการโทรทัศน์ครู ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย  
 

 ส าหรับทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2554 บริษัทฯ จะเน้นที่การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายปิโก กรุ๊ป ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเป็นเคร่ืองมืส าคัญในการผลักดัน รวมทั้ง บริษัทฯ  
ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและผลักดันธุรกิจในด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ให้เติบโตต่อไป ด้วยการขยายขอบเขต
การให้บริการ และน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคมไทย  
 
เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2553  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ได้น าเสนอฐานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้ 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม 
หน่วย: ล้านบาท ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
สินทรัพย์รวม 568 382 801  598 420 800 
หนี้สินรวม 232 103 474  252 124 453 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 336 280 327  346 297 347 
รายได้รวม 954 510 898  1,024 589 904 
ค่าใช้จ่ายรวม 160 135 155  185 157 178 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 67 (36) 46  64 (30) 49 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.59 (0.31) 0.40  0.56 (0.26) 0.43 
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เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 
นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น  

1. อยากทราบว่า ในส่วนของเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 หมายถึงอะไร 
และบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้เมื่อไร  
 
เลขานุการบริษัท : เป็นรายได้ค้างรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการส่งมอบงานตามความคืบหน้าของงานแล้วแต่ยังไม่ได้วาง 
ใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้าได้ เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า และหากเมื่อถึงก าหนด บริษัทฯ ก็จะออกใบแจ้งหนี้
เรียกเก็บเงินจากลูกค้า รายได้ค้างรับนี้ถูกโอนมาเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป ส าหรับเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า เมื่อถึงก าหนดที่บริษัทฯ สามารถวางใบแจ้งหนี้แล้ว บริษัทฯ คาดว่า
จะเก็บเงินได้ตามเง่ือนไขการช าระเงิน  
 

2. จากค าถามข้อที่ 1 จะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลหรือไม่  
 
เลขานุการบริษัท : ขอตอบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

3. การรับรู้รายได้ของโครงการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างไร และในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากโครงการนี้เป็น
จ านวนเท่าไร  
 
เลขานุการบริษัท : การรับรู้รายได้ของโครงการโทรทัศน์ครูเป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีทั่วไป คือบริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อ
มีการส่งมอบงาน และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 ในหน้า 96 ของรายงานประจ าปี 2553 ในปี 2553 บริษัทฯ 
รับรู้รายได้ของธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้เท่ากับ 171 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการโทรทัศน์ครู  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  
 
รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 30,000 เสียง  
 
สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2553 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล  
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหนึ่ง
เป็นทุนส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 
เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการด าเนินงานและการขยายกิจการ จึงพิจารณางดจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2553 และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบตามจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องส ารองเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมอีก  
 
เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 
นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น  

1. เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรจากผลประกอบการ แต่ท าไมจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล  
 
เลขานุการบริษัท : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ต้องการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืน เช่น การลงทุนเพื่อขยายกิจการ  
 

2. อยากทราบแนวทางที่จะท าให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้  
 
คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : กรณีที่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะผลักดันสิ่งเหล่านั้น 
ให้เกิดขึ้น เช่น เสถียรภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศ บริษัทฯ 
จึงได้มีการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ และขยายธุรกิจใหม่ คือ การสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge 
Communication) ในปีนี้คาดว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการขยายตัวตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล ต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 
นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น  

1. ท าไมบริษัทฯ มีก าไร แต่ไม่จ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทฯมีปัญหาในการเรียกเก็บเงินใช่หรือไม่  
 
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงานต้ังแต่การคัดเลือกลูกค้าและการรับงาน ซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตราฐาน ISO ที่บริษัทฯ ได้ใบรับรองมา รวมทั้งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อท า
ให้มั่นใจได้ว่าลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นหนี้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ แต่เนื่องจาก  
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก จึงต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
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นายนพวุฒิ รัชตสุวรรณกุล ผู้ถือหุ้น  

1. อยากทราบคดีข้อพิพาททางกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจ าปี 2553  
 
เลขานุการบริษัท : ส าหรับคดีที่ศาลแรงงานนั้น บริษัทฯ ได้ทราบผลการพิจารณาคดีดังกล่าวในเดือน มกราคม 2554 แต่ยัง
ไม่ได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาลแรงงาน ปรากฎว่าบริษัทฯ ไม่ได้เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม แต่เป็นการเลิกจ้าง
ที่เป็นไปตามเหตุอันสมควรแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จ่ายเพียงค่าชดเชยตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ คือ ค่าชดเชยจ านวน 10 เดือน
และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยในหัวข้อเร่ืองดังกล่าวในรายงานประจ าปี 
2553  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  
 
รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 
สรุปว่าที่ประชุมลงมติไม่จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2553 เพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสามในการประชุมสามัญ
ประจ าปี ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้มีดังนี้  
 
รายช่ือ  ต าแหน่ง  
1. นายเชีย ซอง เฮง  ประธานกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร  
2. นายชุง ชี คีออง  กรรมการ  
3. นางศศิธร พงศธร  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น าเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชีย ซอง เฮง นายชุง ชี คีออง และนางศศิธร พงศธร กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสาม ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ 
ได้อย่างดียิ่ง  
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เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระเป็นรายบุคคล  
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  
 

1. นายเชีย ซอง เฮง  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

2. นายชุง ชี คีออง  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

3. นางศศิธร พงศธร  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 
สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกต้ังกรรมการทั้งสามคน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554  
 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงน าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 เป็นเงินจ านวนคงเดิม 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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รายละเอียด  ปี 2553  ปี 2554 (ปีที่เสนอ)  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน  เหมือนเดิม  
2. ค่าเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/คร้ัง  เหมือนเดิม  
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส  เหมือนเดิม  
4. เงินโบนัสกรรมการ  ดูหมายเหตุ *  เหมือนเดิม  
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  5,000,000 บาท/ป ี 5,000,000 บาท/ป ี 
 

*การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่
กรรมการที่เป็นอิสระสามท่าน และกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน  
 
เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  
 
รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 
สรุปว่าที่ประชุมลงมติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและ
หลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554  
 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบ ริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัดเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งต้ัง
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 
เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และ
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2554 เป็นจ านวนเงิน 2,287,700 
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากขอบเขตปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นอีกสองบริษัทเป็นห้าบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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รายละเอียด   ปี 2553  ปี 2554 (ปีที่เสนอ)  
ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทฯ   807,500  872,000  
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส   570,000  615,000  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยห้าแห่ง   560,500  800,700  
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  บาท 1,938,000  2,287,700  
 
เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  
 
รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,169,359 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 
สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณา 
และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ได้เชิญ นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.  
 
 
 
 
 ลงช่ือ ................................................................................... ประธานที่ประชุม  
 (นายเชีย ซอง เฮง)  
 


