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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  

 

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ 

ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 36 

ราย รวมเป็น 79 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 80,463,403 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 

330,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80,793,403 หุ้น 

นับเป็นคะแนนเสียง 80,463,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.26 ของจ านวนหุ้นที่

ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

 

  (หุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้ งหมด 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 กรรมการสรรหาและ 

ประธานอ านวยการ 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายชุง ชี คีออง กรรมการบริษัท 

5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาบริษัท 

6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน 

7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน 

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน 

9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 

  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 
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และประธานได้แนะน า 

 

1. นายชาญชัย เนติมงคล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท 

2. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท 

 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่ 1 ถึง 12 ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้ 

 

 การประชุมจะด าเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 12 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ 

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อ

ไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ท าหน้าที่แทนประธานอาจ

มอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบค าถามแทน 

 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะน าตนเอง 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด

คัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจ านวน

คะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น

ด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะเซ็นต์ชื่อก ากับในบัตรลงคะแนนด้วย 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่

เก็บบัตรลงคะแนน 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 

 

 กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือ

มอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

 

 ส าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

ในวาระที่ 5 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน    
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ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ  

 

ส าหรับวาระที่ 12 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท าได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 

 ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นผู้ด าเนินการนับคะแนน  

 

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล าดับวาระดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2554 นั้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 80,911,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 448,100 เสียง  

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่

เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

ส าหรับรายงานคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 รายละเอียดปรากฎตามรายงาน

ประจ าปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 บริษัทฯ และปิโก กรุ๊ป ขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยน้ าท่วม

ที่เกิดขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักถึงความยากล าบากและความเดือดร้อนที่

ผู้ประสบภัยได้รับ รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหลายภาคส่วน บริษัทฯ มีนโยบายร่วมเยียวยาผู้ประสบภัย 

ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบทางสังคมอย่างหนึ่ง โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาพนักงานของบริษัทฯ ที่

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อหน่วยสังคมอื่นๆ ต่อไปตามความเหมาะสม 
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 ในปี 2554 ปิโก กรุ๊ป ได้ถูกจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ในฐานะบริษัทชั้นน าด้านการสร้างสรค์กิจกรรมทางการตลาด 

(Top Event Companies) จากการจัดอันดับของ Special Events Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ด้านการจัดกิจกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งรับรองโดย International Special Events Society (ISES) โดยปิโกกรุ๊ปมี

เครือข่ายเพิ่มขึ้นกว่า 36 สาขาใน 23 ประเทศ  

 

 ส าหรับผลงานเด่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2554 แยกตามหมวดธุรกิจ ได้แก่ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event 

Marketing) เช่น การออกแบบสร้างสรรค์พาวิลเลี่ยนให้กับบริษัทชั้นน ากว่า 10 บริษัท ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 การ

ให้บริการและบริหารจัดการกิจกรรมในกลุ่มไมซ์ (MICE Services & Management) เช่น การบริหารจัดการ ออกแบบ และ

สร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นน าต่างๆ ในมหกรรมยานยนตร์ ครั้งที่ 27 และงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 

ครั้งที่  32 และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่  และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้  (Knowledge 

Communication) เช่น Educa โครงการโทรทัศน์ครู  

 

 ในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัทฯ ถือว่าดีที่สุดในรอบ 5 ปี ด้วยยอดขายที่สูงถึง 1,362 ล้านบาท และผลก าไรสุทธิ 75 

ล้านบาท  

 

 จากงานประชุมประจ าปี 2554 ของปิโก กรุ๊ปที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Event Award จากการสร้างสรรค์งาน

เปิดตัวรถโคโลราโด อย่างยิ่งใหญ่ให้กับค่ายรถชั้นน าเชฟโรเลต  

 

 ทิศทางในการด าเนินธุรกิจในปี 2555 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การต่อยอดและขยายฐานธุรกิจหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของ

บริษัทฯ ที่ว่า “อะไรที่ดีต่อสังคม ย่อมดีต่อการด าเนินธุรกิจ” การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value)  

 

เลขานุการบริษัท ได้เชญิให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น  

1. อยากทราบว่า จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนใน Andrew Bethell Associates Ltd. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่ง

ลงทุนไปร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน บริษัทนี้ท าธุรกิจอะไร ทุนจดทะเบียนเท่าไร และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนมา

จากไหน  

 

เลขานุการบริษัท : Andrew Bethell Associates Ltd.  ด าเนินธุรกิจด้านการเผยแพร่รายการเกี่ยวกับการศึกษาในสหราช

อาณาจักร มีทุนจดทะเบียนที่ 100 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยบริษัทฯ ลงทุนเป็นเงินจ านวน 20,000 ปอนด์สเตอร์ลิง แหล่ง

เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนครั้งนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

 

2. Backlog จ านวนกว่า 500 ล้านบาท จะสามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อใด  

 

เลขานุการบริษัท : ทะยอยรับรู้รายได้ในปี 2555  
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นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น  

1. บริษัทฯ มีการบริหารอย่างไร ท าให้ยอดขายและก าไรในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ มีการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการท าธุรกิจที่ บริษัทฯ มีความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และน ามาต่อยอดขยายธุรกิจต่อไป ซึ่งแผนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นไป

ตามที่เคยแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในช่วงกลางปี บริษัทฯ จะมีการพบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อชี้แจงแผนการ

ด าเนินธุรกิจ  

 

2. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับปิโก กรุ๊ป  

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เนื่องจากปิโก กรุ๊ป ได้จดทะเบียนภายใต้ บริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง ที่ตลาดหลักทรัพย์ Hang 

Seng ที่ฮ่องกงนั้น ในปิโก กรุ๊ป มีปิโกไทย บริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แยกต่างหาก โดยบริษัทฯ เป็น 

บริษัทร่วมของปิโก กรุ๊ป ส่วนความสัมพันธ์ในด้านการบริหารและการตลาด บริษัทฯ ถือว่าเป็นเครือข่ายที่น าเสนอธุรกิจด้าน

ใหม่ๆให้กับกรุ๊ป และสนันสนุนการส่งผ่านลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ  

 

3. เมื่อเปรียบเทียบบริษัทฯ กับคู่แข่ง ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับไหน  

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ปัจจุบัน ปิโก กรุ๊ป ถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เมื่อเทียบ

กับปิโก กรุ๊ปแล้วถือว่า ปิโก ไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 หรือ 5 ในกรุ๊ป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ  

จัดว่าป็นอันดับ 2 รองจากปิโก สิงคโปร์ เมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของบริษัท รายได้ และการบริการ  

 

ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สามารถดูจากงบการเงินว่าแต่ละบริษัทเป็นอย่างไร 

 

4. บริษัทฯ พอใจกับ Net Profit Margin ที่ 6% หรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับบริษัทอื่นแล้ว มีผลเป็นที่น่า

พอใจหรือไม่ 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ พยายามที่จะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแต่ละประเภทธุรกิจก็จะมีอัตรา

ก าไรที่แตกต่างกัน เมื่อดูตามค่าเฉลี่ยแล้ว ถือว่าบริษัทฯ มีอัตราก าไรอยู่ในช่วงที่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผู้บริหารมุ่งเน้นการท าให้

อัตราก าไรสูงขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2554 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2554  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งได้ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ได้

น าเสนอฐานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

สินทรพัย์รวม 382 801 819  420 800 879 

หนี้สินรวม 103 474 443  124 453 469 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 280 327 376  297 347 410 

รายได้รวม 510 850 1,282  589 904 1,373 

ค่าใช้จา่ยรวม 135 155 204  157 178 241 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (36) 46 61  (30) 50 75 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.31) 0.40 0.53  (0.26) 0.43 0.65 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น  

1. อยากทราบว่า หนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นหรือระยะยาว และมีสัดส่วนเป็นอย่างไร 

 

เลขานุการบริษัท : ตามสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี หน้า 40 แสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 

90 ของหนี้สินเป็นหนี้สินระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  81,247,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 335,633 เสียง  

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 114,669,980 หุ้น 

และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 114,999,980 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 11,499,998 บาท โดย 

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
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วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2554 และอนุมัติให้จ่ายปันผล

เพ่ิมเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด  

จากผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 60,733,641 บาท และไม่มี

ยอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ประมาณ

ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหนึ่ง

เป็นทุนส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้

จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ า ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก  

 

และบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้ นปันผลและเงินสด

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.55555555748 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 63,888,878 

บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผล

เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 

 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05555555748 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

 

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 24 มกราคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มกราคม 2555 ก าหนดจ่าย

หุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 

1. การที่บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นจะช่วยให้มี free float เพิ่มขึ้นด้วยรึเปล่า 

 

เลขานุการบริษัท : ใช่  

 

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น 

1. เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้น และไม่มีหนี้สินระยะยาว จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บเงินสดไว้ท าอะไร  

 

เลขานุการบริษัท :  บริษัทฯ มีหนี้สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจมากขึ้น

ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องการรักษาเงินทุนหมุนเวียนไว้  
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นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น 

1. หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 

เลขานุการบริษัท :  ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 10,047 เสียง  

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติไม่จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและ  

เงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.55555555748 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 

63,888,878 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น 

บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05555555748 บาท 

เพื่อรองรอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายและ

แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

จ านวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 49,999,980 หุ้น จึงยังคงมี

หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น และจากการที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุน

จดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะกระท าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้

จ าหน่ายครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่จ าหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ จึงต้องด าเนินการลด  

ทุนจดทะเบียนก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 115,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 114,999,980 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่

คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ 

บริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้  

 

ข้อ 4 ทุนจดทะบียน 114,999,980 บาท (หนึ่งร้อยสิบสีล่้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 114,999,980 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสีล่้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มูลคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน็   

 หุ้นสามัญ 114,669,980 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสีล่้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสบิหุ้น) 

 หุ้นบุรมิสิทธิ 330,000 หุน้ (สามแสนสามหมืน่หุ้น) 
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เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีนี้ หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญอย่างไร 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง และหุ้น

บุริมสิทธิ นี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 115,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

114,999,980 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 

ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องออกหุ้น

สามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 114,999,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

172,499,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 114,999,980 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ เป็นดังนี้ 

 

ข้อ 4 ทุนจดทะบียน 172,499,970 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสบิสองลา้นสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้ารอ้ยเจด็สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 172,499,970 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสบิสองลา้นสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้ารอ้ยเจด็สิบหุ้น) 

 มูลคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน็   

 หุ้นสามัญ 172,169,970 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสบิสองลา้นหนึง่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้ารอ้ยเจด็สบิหุ้น) 

 หุ้นบุรมิสิทธิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหมืน่หุ้น) 
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เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 114,999,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

172,499,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 

หุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วย 

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรร

หุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 57,499,990 หุ้น รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ มีการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มทุน จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทุนอย่างไร 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมากขึ้น จึง

ต้องการให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มทนุหมนุเวยีน

ให้มากขึ้น  

 

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น 

1. การที่บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เท่ากับว่าบริษัทฯ น าเงินไปซื้อหุ้นในกับผู้ถือหุ้นที่ราคา 0.50 

บาท ใช่หรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมหรือไม่ 

 

เลขานุการบริษัท : หากบริษัทฯ มีก าไรสะสมเพิยงพอ ก็จะกันไว้จ่ายปันผล ดังนั้น การจ่ายปันผลจึงท าให้ก าไรสะสมลดลง  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
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เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 57,499,990 หุ้น  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่

เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าป ี

ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้  

 

รายชื่อ  ต าแหน่ง  

1. นายไชยยศ บญุญากิจ  กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

2. นายเสริญ วิเทศพงษ์  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

3. นายวิรยิะ ผลโภค  กรรมการ 

กรรมการสรรหา 

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและ 

ที่ปรึกษาบริษทั  

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น าเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสาม ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ 

ได้อย่างดียิ่ง  
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เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระเป็นรายบุคคล  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

1. นายไชยยศ บุญญากิจ  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

2. นายเสริญ วิเทศพงษ์  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

3. นายวิริยะ ผลโภค  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 81,101,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 156,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555  

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงน าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นเงินจ านวนคงเดิมไม่เกิน 

5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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รายละเอียด  ปี 2554  ปี 2555 (ปีที่เสนอ)  

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน 5,000 บาท/คน/เดือน  เหมือนเดมิ  

2. ค่าเบีย้ประชมุ 15,000 บาท/คน/ครั้ง  เหมือนเดมิ  

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/คน/ไตรมาส  เหมือนเดมิ  

4. เงินโบนสักรรมการ ดูหมายเหตุ *  เหมือนเดมิ  

รวมเปน็จ านวนเงินไม่เกิน  5,000,000 บาท/ปี  5,000,000 บาท/ปี  

* การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่

กรรมการที่เป็นอิสระสามท่าน และกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน  

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น  

1. อยากทราบวิธีก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบริษัทฯ คิดว่าค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 5 ล้านบาท เหมาะสมหรือไม่ 

 

เลขานุการบริษัท :  ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ พิจารณาจากขนาดของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

เดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 5 ล้านบาทเป็นจ านวนที่เหมาะสม ตามที่ได้เคยจ่ายมาเป็นเวลา 5 ปี 

 

2. ถ้าปีใด ผลการด าเนินงานไม่ดี บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับลดค่าตอบแทนลงหรือไม่ 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ในปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่ดี กรรมการอิสระปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทน  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 81,257,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและ

หลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยนายวิสุทธ์ิ เพรชพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 

และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกี ยรณ์  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

 

  



 

- 14 - 

  

 

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัยก์ าหนด และมี

ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 1,540,000 

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียด   ปี 2554  ปี 2555 (ปีทีเ่สนอ)  

ค่าสอบบัญชงีบการเงินและงบการเงนิรวมประจ าปีของบริษัทฯ  872,000 600,000 

ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส  615,000 480,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยห้าแหง่  800,700 460,000 

รวมเปน็จ านวนเงินไม่เกิน  บาท 2,287,700 1,540,000 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  81,257,216 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 12 เร่ืองอ่ืนๆ  

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  

 

มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 

1. ขอให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ เน้นประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและเป็นธุรกิจ

ที่มีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการและบริหารจัดการกิจกรรมในกลุ่มไมซ์ (MICE Service & 

Management) ธุรกิจสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing: Face to Face Communication) ซี่งบริษัทฯ มี

ประสบการณ์กว่า 30 ปี และธุรกิจการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี

ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งผ่านความรู้ในภาคการศึกษา เช่น Learning Center และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่พัฒนามา

จากธุรกิจที่บริษ้ทฯ มีความเชี่ยวชาญ  
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ธุรกิจไมซ์และธุรกิจสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เป็นธุรกิจที่มีความไวต่อการผันผวนของตลาดและความเชื่อมั่นทาง

ธุรกิจ แต่ธุรกิจสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดมีความไวต่อการผันผวนมากกว่า บริษัทฯ จึงมีแผนการตลาดที่ชัดเจนจึง

สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง และได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ส่วนธุรกิจการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์

ความรู้มีความผันผวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากเยาวชนต้องมีการศึกษา ธุรกิจนี้ จึงน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่มาเก่ียวข้องด้วย 

 

2. บริษัทฯ คาดว่าในปี 2555 จะมีอัตราการเติบโต หรืออัตราก าไร เท่าไร 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลในลักษณะนี้ได้ เพราะจะขัดกับข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

คุณสุริยน จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น 

1. งานที่เซ็นต์สัญญาไปแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบงานที่ก าลังจะรับรู้รายได้มีอะไรบ้าง 

 

เลขานุการบริษัท :  ตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี มียอดงานที่อยู่ระหว่างส่งมอบงานกว่า 500 ล้านบาทนั้น  

จะทะยอยรับรู้รายได้เรื่อยๆ ในปีนี้  

 

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น 

1. จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ธุรกิจ Media & Content มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 200-300 เปอร์เซ็นต์ อยาก

ทราบว่าในปี 2555 จะเป็นอย่างไร 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี เนื่องจากเยาวชนยังต้องเรียนหนังสือ 

 

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น 

1. ที่ดินที่ตีราคาประเมินเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.3 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นที่ดินที่ไหน 

 

เลขานุการบริษัท :  เป็นการตีราคาประเมินที่ดินที่บริษัท โดยบริษัทฯ มีการประเมินที่ดินทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปีนีมีการประเมิน

ราคา จึงมีการบันทึกลงในงบการเงิน  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ได้เชิญ  

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.  

 

 

 

 

 ลงชื่อ ................................................. ประธานที่ประชุม  

 (นายเชีย ซอง เฮง) 

 


