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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.  
สถานท่ีประชุม : โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขท่ี 53 ถนนศรี

นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร  
ประธานท่ีประชุม : นายเชีย ซอง เฮง  
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์  
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 

36 ราย รวมเป็น 79 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 80,463,403 หุ้น และหุ้น
บุริมสิทธิ 330,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 
80,793,403 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 80,463,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.26 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ  
 

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

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท เปิด
ประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมท้ังแนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังน้ี  
 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรร
หา และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ
ประธานอ านวยการ  

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  

4. นายชุง ชี คีออง กรรมการบริษัท  
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และท่ีปรึกษา

บริษัท  
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  
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9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท  
 

และประธานได้แนะน า  
 

1. นายชาญชัย เนติมงคล ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท  
2. นายวิสุทธ์ิ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท  
 

ประธานท่ีประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 
1 ถึง 12 ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
 

เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงถึงระเบียบ ข้อบังคับส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังน้ี  
 

 การประชุมจะด าเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 12 ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมในวันน้ี  
 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับวาระน้ันๆ หากเป็นประเด็นอ่ืนให้ถามใน “วาระอ่ืนๆ” ท้ังน้ีเพ่ือไม่ให้
เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืน และในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ท าหน้าท่ีแทนประธานอาจมอบหมายให้
กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ันๆ เป็นผู้ตอบค าถามแทน  
 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดท่ีจัดเตรียมไว้ พร้อมแนะน าตนเอง  
 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือนับจ านวนคะแนนเสียงท่ี
ใช้เป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน ท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย
ท้ังหมด ยกเว้นในวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นวาระเลือกต้ังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
เซ็นต์ช่ือก ากับในบัตรลงคะแนนด้วย  
 

 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีเก็บ
บัตรลงคะแนน  
 

 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามท่ีเห็น
ควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตัวเอง  
 

 กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบ
ฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามท่ีผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะน้ัน  
 

 ส าหรับมติของท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ในวาระท่ี 5 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

ยกเว้นวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ซ่ึงเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ  
 
ส าหรับวาระท่ี 12 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท าได้ โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด  
 

 ท้ังน้ี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นผู้ด าเนินการนับคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทซ่ึงได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล าดับวาระดังต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  
 

เลขานุการบริษัท เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2554 น้ัน ตามท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 80,911,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 448,100 เสียง  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554  
 

ส าหรับรายงานคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าป ี2554 รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจ าป ี2554 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังน้ี  
 

 บริษัทฯ และปิโก กรุ๊ป ขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยทุกท่านท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยน้ าท่วมท่ี
เกิดข้ึน ในช่วงปลายปี 2554 ท่ีผ่านมา จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักถึงความยากล าบากและความเดือดร้อนท่ี
ผู้ประสบภยัได้รับ รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับหลายภาคส่วน บริษัทฯ มีนโยบายร่วมเยียวยาผู้ประสบภยั ซ่ึง
ถือเป็นความรับผิดชอบทางสังคมอย่างหน่ึง โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาพนักงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากวกิฤตการณ์ในครั้งน้ี รวมท้ังให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมต่อหน่วยสังคมอ่ืนๆ ต่อไปตามความเหมาะสม  
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 ในปี 2554 ปิโก กรุป๊ ได้ถูกจัดอันดับ เป็นอันดับท่ี 4 ของโลก ในฐานะบรษิัทช้ันน าด้านการสร้างสรค์กิจกรรมทางการตลาด (Top 
Event Companies) จากการจัดอันดับของ Special Events Magazine ซ่ึงเป็นนิตยสารสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการจัด
กิจกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ซ่ึงรับรองโดย International Special Events Society (ISES) โดยปิโก กรุ๊ปมีเครือข่ายเพ่ิมข้ึน
กว่า 36 สาขาใน 23 ประเทศ  
 

 ส าหรับผลงานเด่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2554 แยกตามหมวดธุรกิจ ได้แก่  
การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เช่น การออกแบบสร้างสรรค์พาวิลเลี่ยนให้กับบริษทัช้ันน ากว่า 10 
บริษัท ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 การให้บริการและบริหารจัดการกิจกรรมในกลุ่มไมซ์ (MICE Services & Management) เช่น 
การบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถช้ันน าต่างๆ ในมหกรรมยานยนตร์ ครั้งท่ี 27 และงานบางกอก 
อินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งท่ี 32 และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์
ความรู้ (Knowledge Communication) เช่น Educa โครงการโทรทัศน์ครู  
 

 ในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัทฯ ถือว่าดีท่ีสุดในรอบ 5 ปี ด้วยยอดขายท่ีสูงถึง 1,362 ล้านบาท และผลก าไรสุทธิ 75 ล้าน
บาท  
 

 จากงานประชุมประจ าป ี2554 ของปิโก กรุ๊ปท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Event Award จากการสร้างสรรค์งานเปิดตัว
รถโคโลราโด อย่างยิ่งใหญ่ให้กับค่ายรถช้ันน าเชฟโรเลต  
 

 ทิศทางในการด าเนินธุรกิจในปี 2555 บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการต่อยอดและขยายฐานธุรกิจหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
บริษัทฯ ท่ีว่า “อะไรท่ีดีต่อสังคม ย่อมดีต่อการด าเนินธุรกิจ” การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value)  
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น  
1. อยากทราบว่า จากการท่ีบริษัทฯ มีการลงทุนใน Andrew Bethell Associates Ltd. เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงลงทุนไป

ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน บริษัทน้ีท าธุรกิจอะไร ทุนจดทะเบียนเท่าไร และแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนมาจากไหน  
 

เลขานุการบริษัท : Andrew Bethell Associates Ltd.  ด าเนินธุรกิจด้านการเผยแพร่รายการเกี่ยวกับการศึกษาในสหราช
อาณาจักร มีทุนจดทะเบียนท่ี 100 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยบริษัทฯ ลงทุนเป็นเงินจ านวน 20,000 ปอนด์สเตอร์ลิง แหล่งเงินทุนท่ีใช้
ในการลงทุนครั้งน้ีมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  
 

2. Backlog จ านวนกว่า 500 ล้านบาท จะสามารถรับรู้รายได้ได้เม่ือใด  
 

เลขานุการบริษัท : ทะยอยรับรู้รายได้ในปี 2555  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น  
1. บริษัทฯ มีการบริหารอย่างไร ท าให้ยอดขายและก าไรในปีท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ มีการวางแผนธุรกิจท่ีชัดเจน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการท าธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ ซ่ึง
ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และน ามาต่อยอดขยายธุรกิจต่อไป ซ่ึงแผนการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเป็นไปตามท่ีเคยแจ้งให้แก่
ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในช่วงกลางปี บริษัทฯ จะมีการพบปะกับนักวเิคราะห์และนักลงทุน เพ่ือช้ีแจงแผนการด าเนินธุรกิจ   
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2. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับปิโก กรุ๊ป  
 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เน่ืองจากปิโก กรุ๊ป ได้จดทะเบียนภายใต้ บริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลด้ิง ท่ีตลาดหลักทรัพย์ Hang Seng 
ท่ีฮ่องกงน้ัน ในปิโก กรุ๊ป มีปิโกไทย บริษัทเดียวท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แยกต่างหาก โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมของปิโก 
กรุ๊ป ส่วนความสัมพันธ์ในด้านการบริหารและการตลาด บริษัทฯ ถือว่าเป็นเครือข่ายท่ีน าเสนอธุรกิจด้านใหม่ๆให้กับกรุ๊ป 
และสนันสนุนการส่งผ่านลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ  
 

3. เม่ือเปรียบเทียบบรษิัทฯ กบัคู่แข่ง ท้ังในและต่างประเทศ บริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับไหน  
 
คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ปัจจุบัน ปิโก กรุ๊ป ถือว่าเป็นกรุ๊ปท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เม่ือเทียบกับปิโก 
กรุ๊ปแล้วถือว่า ปิโก ไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 หรือ 5 ในกรุ๊ป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จัดว่าป็นอันดับ 2 
รองจากปิโก สิงคโปร์ เม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของบริษัท รายได้ และการบริการ  
 
ถ้าเปรียบเทียบกับบรษิัทในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สามารถดูจากงบการเงินว่าแต่ละบริษัทเปน็อย่างไร 
 

4. บริษัทฯ พอใจกบั Net Profit Margin ท่ี 6% หรือไม่ และเม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับบริษัทอ่ืนแล้ว มีผลเป็นท่ีน่า
พอใจหรือไม่ 
 
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ พยายามท่ีจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแต่ละประเภทธุรกจิก็จะมีอัตรา
ก าไรท่ีแตกต่างกัน เม่ือดูตามค่าเฉลี่ยแล้ว ถือว่าบริษัทฯ มีอัตราก าไรอยู่ในช่วงท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงผู้บริหารมุ่งเน้นการท าให้อัตรา
ก าไรสูงข้ึนเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าท่ีประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าป ี
2554  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554  
 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ท้ังน้ี ได้น าเสนอ
ฐานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี  
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 
หน่วย: ล้านบาท ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
สินทรัพย์รวม 382 801 819   420 800 879  
หน้ีสินรวม 103 474 443   124 453 469  
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 280 327 376   297 347 410  
รายได้รวม 510 850 1,282   589 904 1,373  
ค่าใช้จ่ายรวม 135 155 204   157 178 241  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (36) 46 61   (30) 50 75  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.31) 0.40 0.53   (0.26) 0.43 0.65  
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เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น  
1. อยากทราบว่า หน้ีสินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้นหรือระยะยาว และมีสัดส่วนเป็นอย่างไร 

 

เลขานุการบริษัท : ตามสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี หน้า 40 แสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 90 
ของหน้ีสินเป็นหน้ีสินระยะสั้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,247,169 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 335,633 เสียง  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์ของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 114,669,980 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
จ านวน 330,000 หุ้น รวมท้ังสิ้นจ านวน 114,999,980 หุ้น คิดเป็นเงินท้ังสิ้น 11,499,998 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2554  
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าท่ีประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
 
วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2554 และอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของ
หุ้นปันผลและเงินสด  
 

จากผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 60,733,641 บาท และไม่มียอด
ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลได้ ซ่ึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืน เช่น การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ 
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ีส่วนหน่ึงเป็น
ทุนส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ข้ันต่ า ตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก  
 
และบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเพ่ิมเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้
ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.55555555748 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น 63,888,878 บาท โดยจ่าย
เป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  
 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05555555748 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด  
 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันท่ี 24 มกราคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 25 มกราคม 2555 ก าหนดจ่ายหุ้นปัน
ผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2555  
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 
1. การท่ีบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นจะช่วยให้มี free float เพ่ิมข้ึนด้วยรึเปล่า 

 
เลขานุการบริษัท : ใช่  
 

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น 
1. เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้น และไม่มีหน้ีสินระยะยาว จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บเงินสดไว้ท าอะไร  

 
เลขานุการบริษัท :  บริษัทฯ มีหน้ีสินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้น แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจมากข้ึนดังน้ัน
บริษัทฯ จึงต้องการรักษาเงินทุนหมุนเวียนไว้  
 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น 
1. หลังจากข้ึนเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาหุ้นจะเปลีย่นแปลงอย่างไร 

 
เลขานุการบริษัท :  ราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามอุปสงค์และอุปทาน ซ่ึงเป็นไปตามกลไกของตลาดและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 81,257,216 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 10,047 เสียง  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติไม่จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม และจ่ายปันผลเพ่ิมเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.55555555748 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น 63,888,878 บาท 
โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05555555748 บาท เพ่ือรองรอบการหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิไดน้ าออกจ าหน่าย และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2548 ท่ีมีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจ านวน 
50,000,000 หุ้น ซ่ึงผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลท้ังสิ้น 49,999,980 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนท่ี
ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น และจากการท่ีบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น บริษัทฯ จะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือออกหุ้น
ใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซ่ึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะกระท าได้เม่ือหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ ได้จ าหน่ายครบถ้วนแล้ว แต่
เน่ืองจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้ จึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 115,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 114,999,980 บาท โดยวิธีตัดหุ้นท่ียังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังน้ี  
 

ข้อ 4 ทุนจดทะบียน 114,999,980 บาท (หน่ึงร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 114,999,980 หุ้น (หน่ึงร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 114,669,980 หุ้น (หน่ึงร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหม่ืนหุ้น) 
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 
1. ในกรณีน้ี หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญอย่างไร 

 
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ น้ีมี
มาต้ังแต่ก่อนท่ีบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
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รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 115,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 114,999,980 
บาท โดยวิธีตัดหุ้นท่ียังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระท่ี 5 บริษัทฯ จะต้องออกหุ้น
สามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบยีนเดิม 114,999,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,970 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบรษิัทฯ 
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 114,999,980 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 172,499,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 
 

ข้อ 4 ทุนจดทะบียน 172,499,970 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 172,499,970 หุ้น (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 172,169,970 หุ้น (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองล้านหน่ึงแสนหกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหม่ืนหุ้น) 
 
เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 114,999,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,970 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์ของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระท่ี 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้น
สามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 57,499,990 หุ้น รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 
1. บรษิัทฯ มีการจ่ายหุ้นปันผล ซ่ึงถือว่าเป็นการเพิ่มทุน จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทุนอย่างไร 

 
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างผลตอบแทนสูงสุดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมากข้ึน จึงต้องการให้
มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ันการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มทุนหมุนเวียนให้มากข้ึน  
 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น 
1. การท่ีบริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เท่ากับว่าบริษัทฯ น าเงินไปซ้ือหุ้นในกับผู้ถือหุ้นท่ีราคา 0.50 บาท 

ใช่หรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมหรือไม่ 
 
เลขานุการบริษัท : หากบริษัทฯ มีก าไรสะสมเพิยงพอ กจ็ะกันไวจ้่ายปันผล ดังน้ัน การจ่ายปันผลจึงท าให้ก าไรสะสมลดลง  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 57,499,990 หุ้น  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญประจ าป ี
ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ีมีดังน้ี  
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รายชื่อ  ต าแหน่ง  
1. นายไชยยศ บุญญากจิ  กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายเสรญิ วิเทศพงษ์  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

3. นายวิริยะ ผลโภค  กรรมการ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษาบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น าเสนอท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง  
 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากน้ี บุคคลดังกล่าวท้ังสาม ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกจิของบริษัทฯ เป็น
อย่างดีและท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง  
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนน
เสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าท่ี  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระเป็นรายบุคคล  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

1. นายไชยยศ บุญญากิจ  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

2. นายเสริญ วิเทศพงษ์  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
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3.  นายวิริยะ ผลโภค  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,101,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 156,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติเลือกต้ังกรรมการท้ังสามคน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555  
 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี จึงน าเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นเงินจ านวนคงเดิมไม่เกิน 5,000,000 
บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
รายละเอียด  ปี 2554  ปี 2555 (ปีที่เสนอ)  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน  เหมือนเดิม  
2. ค่าเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/ครั้ง  เหมือนเดิม  
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส  เหมือนเดิม  
4. เงินโบนัสกรรมการ  ดูหมายเหตุ *  เหมือนเดิม  
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  5,000,000 บาท/ปี  5,000,000 บาท/ปี  
* การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่
กรรมการท่ีเป็นอิสระสามท่าน และกรรมการท่ีปรึกษาหน่ึงท่าน  
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น  
1. อยากทราบวิธีก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบริษัทฯ คิดว่าค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 5 ล้านบาท เหมาะสมหรือไม่ 

 
เลขานุการบริษัท :  ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการน้ัน บริษัทฯ พิจารณาจากขนาดของบริษัท และบรษิัทในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 5 ล้านบาทเป็นจ านวนท่ีเหมาะสม ตามท่ีได้เคยจ่ายมาเป็นเวลา 5 ป ี
 

2. ถ้าปีใด ผลการด าเนินงานไม่ดี บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับลดค่าตอบแทนลงหรือไม่ 
 
คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ในปีท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีไม่ดี กรรมการอิสระปฏิเสธท่ีจะรับค่าตอบแทน  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
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รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตราและหลักเกณฑ์
เดียวกันกับปีท่ีแล้ว ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด โดยนายวิสุทธ์ิ เพรชพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7309 และ/หรือ นาง
วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 

เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และมีผล
การปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 1,540,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
 

รายละเอียด   ปี 2554  ปี 2555 (ปีที่เสนอ)  
ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทฯ   872,000  600,000   
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส   615,000  480,000  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยห้าแห่ง   800,700  460,000  
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  บาท 2,287,700  1,540,000  
 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังน้ี  
 

รับรองด้วยคะแนนเสียง  81,257,216 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 12 เร่ืองอื่นๆ  
หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นน้ันจะต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด  
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มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 
นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 

1. ขอให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
 
คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ เน้นประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบรษิัทฯ มีความเช่ียวชาญและเป็นธุรกิจท่ีมี
ส่วนเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการและบริหารจัดการกิจกรรมในกลุ่มไมซ์ (MICE Service & Management) 
ธุรกิจสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing: Face to Face Communication) ซ่ีงบริษัทฯ มีประสบการณ์กว่า 
30 ป ีและธุรกิจการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 
เป็นการส่งผ่านความรู้ในภาคการศึกษา เช่น Learning Center และพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นธุรกจิท่ีพัฒนามาจากธุรกิจท่ีบริษ้ทฯ มี
ความเช่ียวชาญ  
 

ธุรกิจไมซ์และธุรกิจสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เป็นธุรกิจท่ีมีความไวต่อการผันผวนของตลาดและความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 
แต่ธุรกิจสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดมีความไวต่อการผันผวนมากกว่า บริษัทฯ จึงมีแผนการตลาดท่ีชัดเจนจึงสามารถรักษา
ฐานลูกค้าไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง และได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ส่วนธุรกิจการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้มีความผัน
ผวนค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเยาวชนต้องมีการศึกษา ธุรกิจน้ีจึงน่าจะได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันก็ข้ึนอยู่กับปัจจัย
อ่ืนๆ ท่ีมาเกี่ยวข้องด้วย 
 

2. บริษัทฯ คาดว่าในปี 2555 จะมีอัตราการเติบโต หรืออัตราก าไร เท่าไร 
 
คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลในลักษณะน้ีได้ เพราะจะขัดกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

คุณสุริยน จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น 
1. งานท่ีเซ็นต์สัญญาไปแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบงานท่ีก าลังจะรับรู้รายได้มีอะไรบ้าง 

 
เลขานุการบริษัท :  ตามท่ีได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี มียอดงานท่ีอยู่ระหว่างส่งมอบงานกว่า 500 ล้านบาทน้ัน จะทะยอย
รับรู้รายได้เรื่อยๆ ในปีน้ี  
 
นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น 

1. จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ธุรกิจ Media & Content มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด 200-300 เปอรเ์ซ็นต์ อยาก
ทราบว่าในปี 2555 จะเป็นอย่างไร 
 
คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ธุรกิจน้ีน่าจะไปได้ดี เน่ืองจากเยาวชนยังต้องเรียนหนังสือ 
 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น 
1. ท่ีดินท่ีตีราคาประเมินเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 1.3 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นท่ีดินท่ีไหน 

 
เลขานุการบริษัท :  เป็นการตีราคาประเมินท่ีดินท่ีบริษัท โดยบริษัทฯ มีการประเมินท่ีดินทุกๆ 5 ปี ซ่ึงในปีนีมีการประเมินราคา 
จึงมีการบันทึกลงในงบการเงิน  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพ่ิมเติม เลขานุการบริษัท ได้เชิญ นายเชีย ซอง 
เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.  
 

 

 

 

 

 ลงช่ือ .............................................. ..................................... ประธานท่ีประชุม  
 (นายเชีย ซอง เฮง)  


