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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 20 กมุภาพันธ์ 2556 เปดิประชุมเวลา 10:00 น.  

สถานทีป่ระชุม : โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส ศรนีครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขที่ 53 ถนน

ศรีนครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  

ประธานทีป่ระชุม : นายเชยี ซอง เฮง  

เลขานุการบริษทั : นายชยัจติต์ เทหะสวุรรณรตัน ์ 

ผู้เข้าประชมุ : ผู้ถือหุ้นเขา้ประชุมด้วยตวัเอง 79 ราย และผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถือหุน้

จ านวน 68 ราย รวมเปน็ 147 ราย นับเป็นจ านวนหุน้สามญั 

125,744,651 หุ้น และหุ้นบุรมิสิทธิ 330,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนหุน้

ของผู้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิ้น 126,074,651 หุ้น นับเป็นคะแนนเสยีง 

125,744,684 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 73.0868 ของจ านวนหุน้ที่

ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   

 

  (หุ้นที่ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 172,499,820 หุน้ นับเป็นคะแนนเสียง 

172,169,853 เสียง แบง่เป็นหุ้นสามัญ 172,169,820 หุ้น นบัเป็น

คะแนนเสียง 172,169,820 เสียง และหุ้นบุรมิสิทธิ 330,000 หุ้น 

นับเป็นคะแนนเสยีง 33 เสยีง โดยหุน้บุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสยีง

ได้ 1 เสียง)  

 

ก่อนการประชุม นายชยัจติต์ เทหะสวุรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรยีนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 

เปิดประชมุและกลา่วตอ้นรบัผู้ถือหุ้น รวมทัง้แนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดงันี้  

 

1. นายเชยี ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการสรรหา และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

2. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 

และประธานอ านวยการ  

3. นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธาน

เจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  

4. นายชงุ ชี คีออง กรรมการบริษัท  

5. นายวิรยิะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ 

ที่ปรึกษาบริษทั  

6. นายไชยยศ บญุญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
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7. นายเสริญ วิเทศพงษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน  

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน  

9. นายชยัจติต์ เทหะสวุรรณรตัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบรษิัท  

 

และประธานได้แนะน า  

 

1. นายชาญชัย เนตมิงคล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท  

2. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีบริษทั  

 

ประธานทีป่ระชุม ไดม้อบหมายให้ นายชยัจติต์ เทหะสวุรรณรตัน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ

ที่ 1 ถึง 12 ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

 

เลขานุการบริษทั ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบงัคบัส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้  

 

 การประชมุจะด าเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 12 ตามที่ระบุไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมมีติให้เปลี่ยนล าดับ

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้  

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพือ่

ไม่ให้เสียเวลาแกผู่้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอยีดในเรือ่งใด ผู้ท าหนา้ที่แทนประธานอาจมอบหมาย

ให้กรรมการหรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบค าถามแทน  

 

 ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่มคีวามประสงค์จะซกัถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จดุที่จดัเตรียมไว้ พร้อมแนะน าตนเอง  

 

การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ  

 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถอืหุ้นทา่นใด

คัดคา้น ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง หากมีขอให้ยกมอืขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ เพื่อนบัจ านวน

คะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือวา่ผู้ถือหุน้ที่ไม่ได้ยกมอืมมีตอินุมัตติามที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา  

 

 การพจิารณาลงมตจิะนับเฉพาะบตัรลงคะแนนที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงเทา่นั้น ที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย

ทั้งหมด ยกเวน้ในวาระที่ 9 ซึง่เปน็วาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

เซ็นต์ชื่อก ากับในบัตรลงคะแนนด้วย  

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคดัคา้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใหย้กมอืขึ้นและสง่บตัรลงคะแนนต่อเจา้หนา้ที่

เก็บบัตรลงคะแนน  
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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้รบัมอบฉนัทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนผูม้อบฉันทะได้ทกุประการตามที่

เห็นควร การออกเสยีงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกบัผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตัวเอง  

 

 กรณีได้รับมอบฉันทะใหม้าประชุมแทน หากผู้ถอืหุ้นได้ก าหนดให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสอื

มอบฉันทะแลว้ ให้ถือเอาการออกเสยีงตามที่ผู้ถือหุน้ก าหนดในหนังสือมอบฉนัทะนั้น  

 

 ส าหรบัมติของที่ประชมุให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 

ในวาระที่ 5 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  

 

ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเปน็เรื่องเพือ่ทราบ ไมม่ีการลงมติ  

 

ส าหรบัวาระที่ 12 แล้วแต่กรณวี่ามีผูถ้ือหุ้นเสนอเรือ่งใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชมุจะกระท าได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทั้งหมด  

 

 ทั้งนี้ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นผูด้ าเนนิการนับคะแนน  

 

เลขานุการบริษทัซึง่ได้รบัมอบหมายให้ด าเนนิการประชุมแทนประธานบรษิัทได้เริ่มการประชมุตามล าดับวาระดังตอ่ไปนี้  

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555  

 

บริษัทฯ ไดจ้ัดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จดัท ารายงานการประชมุส่งให้

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้ได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ด้วยแล้ว 

 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 ตามที่ไดจ้ัดสง่ให้ผู้ถือหุ้น

ได้พิจารณาล่วงหนา้แลว้พรอ้มหนังสอืเชิญประชมุ  

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุน้  

1. ขอให้แก้ไขชื่อในรายงานการประชมุ ปี 2555 จาก ศักดิ์ชาย เปน็ ศักดิ์ชยั 

 

เลขานุการบริษทั : รับทราบ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
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เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 123,770,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานประจ าปี 2555  

 

ส าหรบัรายงานคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าป ี2555 รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 

2555 ที่ไดจ้ัดสง่ให้ผู้ถอืหุ้นเปน็การลว่งหนา้แลว้ บรษิัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้  

 

 ปัจจบุัน ปิโกกรุป๊ มพีนักงานจ านวนมากกวา่ 2,400 คน ทีท่ างานใน 34 ส านักงาน ใน 23 ประเทศ 

 

 ในปีที่ผา่นมา ปิโกกรุ๊ป ได้รบัรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Gold Award ในฐานะ Event Marketing Agency of the Year 

จากนติยสาร Marketing Magazine 

 

 กลยุทธ์ใหม่ของปิโกกรุ๊ป คอื Innovate for Growth หรือ นวตัการสู่การเติบโต กลยุทธ์ใหมน่ี้จะเน้นการสรา้งสรรค์นวัตกรรม

และปลูกฝงักับพนักงานทุกระดับเพื่อเป้าหมายการเตบิโตขององค์กร และเอามาปรบัใช้เปน็วัฒนธรรมขององคก์ร  

 

 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาองค์กรสู่การเตบิโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยตระหนักวา่

การเติบโตที่ยัง่ยืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อด าเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดลอ้มที่ดแีละมีคุณภาพ ดังนั้น การผนวกมิติทางสังคม 

(Social Dimension) เข้าไว้ในกลยุทธ์การด าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ  ทีเ่ริม่ต้นจากการต่อยอดบริการใหม่ ได้แก่ การ

สร้างสรรค์แหลง่สื่อสารองค์ความรู้และนวัตกรรม ในปี 2548 ที่เนน้เรื่องการพฒันาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหว่งโซ่ที่

ส าคญัในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา จงึถือเป็นตัวอยา่งที่เป็นรปูธรรมในการด าเนินธุรกิจแบบสร้างสรรค์สังคมของบริษัท 

 

แนวคดิในการด าเนินธุรกิจลักษณะดงักล่าวของบรษิัทฯ สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการด าเนนิธุรกิจที่เรียกว่า การสร้างคุณคา่

ร่วมกับสังคม หรอื Creating Shared Value ที่ศาสตราจารย์ไมเคลิ อี พอตเตอร์ เป็นผู้น าเสนอแนวคิดดังกลา่วนี้ ในปี 

2554 โดยอธิบายความส าคญัของการด าเนินธุรกจิแบบสรา้งคุณค่าร่วมกับสังคมว่าเปน็แนวทางการด าเนินธุรกิจที่จะน าไปสู่

การเติบโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 
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 EDUCA เป็นหนึ่งในผลงานที่บรษิัทฯ ภูมิใจ โดย EDUCA เป็นส่วนหนึง่ของงานด้านการสร้างสรรค์แหลง่สือ่สารองคค์วามรู้ 

ที่บริษัทฯ ริเริม่ขึ้นตั้งแต่ปี 2550 งาน EDUCA มีการเจรญิเติบโตอย่างตอ่เนื่องและได้รับการตอบรับจากครทูัว่ประเทศเป็น

อย่างดี ในปี 2555 ยอดครทูี่เข้ารว่มงาน EDUCA จากทั่วประเทศสูงกวา่ 50,000 คน และมีครมูากกว่า 200,000 คน ได้

ลงทะเบยีนเป็นสมาชิกเครือขา่ยของ EDUCA ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รบัการยอมรับจากครูและ

นักวิชาการทัว่ประเทศ ในฐานะแหลง่การเรยีนรู้ทีม่ีประสทิธภาพของครูไทย ที่ครสูามารถมาเรยีนรู้และแบง่ปนัประสบการณ์

ทั้งเรื่องเทคนคิการเรยีนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอน และความเคลื่อนไหวในวงการ

การศึกษาโลก  

 

 นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างยิง่ที่ได้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการโทรทัศนค์รู ที่ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่มีประสทิธิภาพในการพัฒนาวิชาชพีครู ซึ่งบริษัทฯ เปน็ผู้ด าเนินการผลติและเผยแพร่รายการตลอดระยะเวลา 3 ปีของ

โครงการ โดยการใหบ้ริการดงักล่าวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการใหบ้ริการด้านดิจติอลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content 

and Media) ซึ่งเปน็บริการใหม่ของบริษัทฯ นอกจากนี้รายการที่บรษิัทฯ ได้น าเสนอและเผยแพร่ไปนั้น ยังไดร้ับการยอมรับ

จากครแูละนักวิชาการทั้งในเรื่องของคุณภาพเนือ้หาและรูปแบบรายการ รวมถึงความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มครทูั่วประเทศ

ด้วย 

 

 ผลงานของบริษัทฯ ยงัเปน็ผลงานที่โดเด่นในกลุม่ของปิโกกรุป๊ และจากงานประชุมประจ าปี 2555 ของปิโกกรุ๊ป ผลงานของ

บริษัทฯ ไดร้ับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมถึง 2 รางวลั ได้แก่ รางวลั Best Exhibition Award ส าหรับงานสร้างสรรค์นทิรรศการ 

Thai Bev Expo 2012 และรางวัล Best Museum and Themed Environment Award ส าหรบังานพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

 ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้สรา้งสรรคผ์ลงานอีกมากมาย อาทิ การสร้างสรรค์ Thailand Pavilion ในงาน ITU Telecom 

World 2012 การสรา้งสรรคม์หกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2555 งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์

โชว์ งานมหกรรมยานยนต์ ครัง้ที่ 28 งานบีโอไอแฟร์ 2011 EDUCA และงานนิทรรศการ “มุ่งมั่นท างานบรหิารจดัการน้ า

เพื่อประชาชน” เป็นตน้ 

 

 ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2555 ในภาพรวม บริษทัฯ มียอดขาย 1,288 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 66 ล้านบาท ก าไรสทุธิต่อ

หุ้น 0.377 บาทต่อหุน้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 8 เงินปัน

ผลต่อหุ้นเท่ากบั 0.66 บาทต่อหุน้ และมูลคา่ตามบัญชตี่อหุน้เท่ากับ 2.461 บาทต่อหุน้ 

 

 ส าหรบักลยทุธ์ในการด าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ ในปี 2556 นั้น นอกจากบริษัทฯ จะให้ความส าคญัในการพัฒนาธุรกิจหลัก 

บริษัทฯ ยังใหค้วามส าคัญกับการสรา้งสรรค์ธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับภาคสังคม โดยบรษิัทฯ จะเสรมิจุดแข็งของบริการหลักดว้ย

การเพิ่มองค์ความรู้หรอืเนื้อหา โดยเฉพาะในสว่นบริการดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดยี ซึง่ในปนีี้บรษิัทฯ จะเน้นการถ่ายทอด

องคค์วามรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีผา่นงานใหม่ๆ  ที่บรษิทัฯ สร้างสรรค์ขึ้นและในฐานะบริษทัที่มีเครือขา่ยอยู่

ทั่วโลก บรษิัทฯ จะยงัคงด าเนินการหาแหลง่ความรู้ใหม่ๆ จากรอบโลกเพื่อน าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ  สู่สังคมไทย 
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เลขานุการบริษทั ได้เชิญใหผู้้ถือหุน้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ  

 

นายพีรนาถ โชควัฒนา 

1. อยากทราบวา่รายไดข้อง EDUCA มาจากแหลง่ใด มีสัดส่วนของรายไดเ้ท่าใดของรายได้หลัก เพราะจากที่ดใูนรายงาน

ประจ าปี หนา้ 20 ไมม่ีระบุรายละเอยีดในกราฟวงกลม 

 

เลขานุการบริษทั : งาน EDUCA เป็นงานทีบ่ริษัทฯ จัดมา 5 ปี ซึ่งมีรายได้เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ในแง่ของประเภทงานบริการ จัด

อยู่ในหมวดการสื่อสารองคค์วามรู้ (Knowledge Communication) ซึ่งในรายงานประจ าปี ได้แสดงรายได้จ าแนกตามลักษณะ

กลุ่มลูกคา้ ซึง่รายได้ของ EDUCA จัดอยู่ในกลุม่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ รายได้มีหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ รายได้

สปอนเซอร์ การออกบูธ คนเข้ารว่มงานประชุม และการจดั Workshop ซี่งรายได้หลักๆ มาจากรายได้สปอนเซอร์ และการ

ออกบูธ 

  

ไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถาม ถือวา่ทีป่ระชุมได้รบัทราบรายงานคณะกรรมการและผลการด าเนนิงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 

2555  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปสีิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2555  

 

เลขานุการบริษทัขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปสีิ้นสุดวันที่ 31 

ตุลาคม 2555 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้นี้ ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ประจ าปสีิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2555 สรปุ

สาระส าคญัได้ดงันี ้ 

 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

สินทรพัย์รวม 801 819 760  800 879 820 

หนี้สินรวม 474 443 371  453 469 396 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 327 376 389  347 410 424 

รายได้รวม 850 1,282 1,204  904 1,373 1,288 

ค่าใช้จา่ยรวม 155 204 221  178 241 271 

ก าไรสุทธ ิ 46 61 60  50 75 66 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.265 0.353 0.350  0.286 0.430 0.377 

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเพิม่เติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  125,550,568 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีกจ านวน 1,780,051 เสียง  
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สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ตุลาคม 2555 ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชมุและมสีิทธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 4 รบัทราบการจา่ยเงินปนัผลระหว่างกาล  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่3/2555 ซึง่ประชมุเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 มมีติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ส าหรบัหุ้นสามัญจ านวน 172,169,820 หุน้ 

และหุ้นบุรมิสิทธิจ านวน 330,000 หุน้ รวมทัง้สิ้นจ านวน 172,499,820 หุ้น คิดเปน็เงินทัง้สิน้ 17,249,982 บาท โดยบริษัทฯ 

ได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แกผู่้ถือหุน้แล้วเมือ่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555  

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถาม ถือวา่ทีป่ระชุมได้รบัทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  

 

วาระที่ 5 พิจารณาเรือ่งการจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2555 และอนมุัติใหจ้่ายปนัผลเพิม่เติมในรูปของ

หุ้นปันผลและเงนิสด  

 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึ่ง

เป็นทุนส ารองไว้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้

จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีนจ านวน 172,499,970 บาท และทุนส ารองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรร

เพิ่มเติม) จ านวน 11,500,000 บาท และมีก าไรสทุธิส าหรบัปสีิ้นสดุวันที ่31 ตุลาคม 2555 จ านวน 60,292,727 บาท 

เพื่อให้เปน็ไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท บริษัทฯ  จงึไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิ

ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 3,021,556 บาท ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุน

ส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2555 เปน็จ านวน 14,521,556 บาท 

 

และตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงนิได้ หากไม่มี

เหตุจ าเป็นอืน่ เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 

 

คณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตใิห้จา่ยปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปนัผลและ

เงินสดให้แก่ผู้ถอืหุน้สามัญและผู้ถือหุ้นบุรมิสิทธิของบรษิัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.277777778 บาท รวมมลูคา่ทัง้สิ้น 

47,916,617 บาท โดยจา่ยเปน็หุ้นสามญัและเงินสดจากผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

1. จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล มูลคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นมีเศษหุน้เดิมหลงัการ

จัดสรรหุ้นปนัผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท และ 

 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0277777778 บาท เพื่อรองรบัการหักภาษี ณ ที่จา่ย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  
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โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่ีสิทธิรบัหุ้นปนัผลในวันที่ 29 มกราคม 2556 และให้รวบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 แหง่

พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบยีนในวันที่ 30 มกราคม 2556 ก าหนดจา่ย

หุ้นปันผลและเงนิปันผลดงักลา่วภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556  

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายเกียรตศิักดิ์ ไตรตรึงษท์ัศนา ผู้ถอืหุ้น 

1. จากงบการเงินแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีเงินสดอยู่มากพอสมควร แตท่ าไมบริษทัฯ เลือกที่จะจ่ายปันผลเปน็หุน้ แทนการจ่าย

เป็นเงินสด 

 

เลขานุการบริษทั : เพื่อน าเงนิไปใช้ในการขยายธุรกิจ และสรา้งความมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทฯ ท างานอย่างมีเปา้หมาย

เพื่อตอบแทนผู้ถือหุน้ จึงพิจารณาจา่ยปันผลเป็นหุน้ปันผลในอัตรา 4 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล ซึ่งหากดจูากอัตราผลตอบแทน

ของเงินปันผลแลว้ ตามข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย บรษิัทฯ มีอตัราเงินปนัผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3 

เมื่อเปรยีบเทยีบกับกลุ่มบริษัทใน MAI ซึ่งมีอัตราเงินปนัผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1 

 

2. บริษัทฯ จะน าเงนิไปขยายธุรกิจอะไรบ้าง 

 

เลขานุการบริษทั : จากเดิมทีบ่ริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้าน MICE ซึ่งเป็นธุรกิจแบบ Face-to Face Communication บริษัทฯ 

ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเตมิ เป็นธุรกิจใหม่คอื ธุรกิจดา้นการสื่อสารองคค์วามรู้ (Knowledge Communication) และดิจิตอล

คอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content & Media) เช่น โครงการโทรทศันค์ร ูซึ่งการประกอบธุรกิจเหล่านี้ ท าให้บริษัทฯ 

จะต้องใช้เงินทนุเพิ่มขึน้  

 

นายอัมพร วจิิตรพันธ์ ผู้ถือหุน้ 

1. จากการที่บรษิัทฯ จา่ยปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.027777778 บาท เพื่อการหักภาษีหมดเลยใช่ไหม 

 

เลขานุการบริษทั :  เนือ่งจากบริษัทฯ จ่ายหุ้นปนัผล ซึ่งถือว่าเป็นรายได้พึงประเมินตามกฎหมายอยา่งหนึ่งของผู้ถือหุ้น ผู้ถือ

หุ้นจึงต้องมีหน้าที่เสยีภาษี ดังนั้นทางบริษทัฯ จึงจ่ายเงินสดจ านวนนี้เพื่อเป็นการรองรบัการหักภาษี ณ ที่จา่ย ส าหรบัผู้ถือ

หุ้น  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 125,550,568 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ตลุาคม 2555 เพิ่มเตมิเป็นจ านวน 3,021,556 บาท เปน็ทุน

ส ารองตามกฎหมายเพิม่เติม และจ่ายปันผลเพิม่เติมในรูปของหุน้ปนัผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัและผูถ้ือหุ้นบุรมิสิทธิ

ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท รวมมลูคา่ทั้งสิ้น 47,916,617 บาท โดยจา่ยเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 4 หุ้น

เดิมต่อ 1 หุน้ปนัผล มลูคา่ที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นมีเศษหุ้นเดิมหลังการจดัสรรหุ้นปนัผลแลว้ บริษัทฯ  จะ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท และจา่ยเป็นเงนิสดในอัตราหุ้นละ 0.0277777778 บาท เพื่อรองรอบการ

หักภาษี ณ ที่จา่ย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เขา้

ประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ย และแก้ไขเพิ่มเตมิ

หนังสอืบรคิณห์สนธิข้อ 4 ใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีน 

 

สืบเนื่องจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2555 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ทีม่ีมติอนมุัติใหม้ีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

จ านวน 57,499,990 หุ้น ซึง่ผลจากการจา่ยหุน้ปันผลดงักลา่ว มผีู้ถือหุ้นได้รับหุน้ปันผลทัง้สิ้น 57,499,840 หุ้น จึงยังคงมีหุ้น

จดทะเบยีนทีย่ังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 150 หุน้ และจากการทีบ่ริษทัฯ จะจ่ายปนัผลเปน็หุ้น บริษัทฯ จะต้องเพิม่ทุนจด

ทะเบียนเพือ่ออกหุ้นใหม่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล ซึง่การเพิ่มทนุจดทะเบยีนจะกระท าได้เมือ่หุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ได้

จ าหนา่ยครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมหีุ้นทีจ่ าหน่ายไมค่รบตามที่จดทะเบียนไว้ จงึต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน

ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากเดิม 172,499,970 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 

172,499,820 บาท โดยวิธีตดัหุ้นที่ยงัมิไดน้ าออกจ าหนา่ยจ านวน 150 หุน้ ซึ่งเปน็หุ้นสามญัจดทะเบยีนที่คงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปนัผล ตามมตทิี่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 และให้แก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิัทฯข้อ 4 ให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้  

 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 172,499,820 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 172,499,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามัญ 172,169,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหมื่นหุ้น) 

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายธงชัย ลักขณะวสิิฎฐ์ ผู้ถือหุ้น 

1. เศษหุ้นที่เหลอือยู่ 150 หุ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุน้คนใดคนหนึ่งได้หรือไม่ 

 

เลขานุการบริษทั : ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุน้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกัน 
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นายธนภมูิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น 

1. เหตุใดบริษัทฯ จงึจา่ยปันผลเป็นหุน้ แทนการจ่ายเป็นเงินสด 

 

เลขานุการบริษทั : ตามที่ไดต้อบค าถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 เพื่อน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และสรา้งความมัน่คงใน

ระยะยาว 

 

2. การจา่ยหุน้ปันผลสง่ผลกระทบให้เกิดการ Dilution ราคาหุ้นตก ซึ่งถา้หากบริษทัฯ จ่ายเปน็เงินสด ผู้ถือหุน้กจ็ะสามารถ

เครดิตภาษีได้  ถ้าเป็นไปได้ปหีน้าอยากใหบ้ริษัทฯ พิจารณาจ่ายปนัผลเป็นเงินสด 

 

เลขานุการบริษทั : รับทราบ และอยากให้ผู้ถือหุ้นมองในอีกมมุหนึง่วา่หุน้ปันผลที่ได้รบัไปนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นขายก็จะได้รบั 

Capital Gain ซึ่งบริษัทฯ มองวา่เปน็ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษทัฯ ในระยะยาว 

 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุน้ 

1. ในรายงานประจ าปี หนา้ 64 ระบวุ่า บริษัทฯ มีก าไรตอ่หุ้นเทา่กับ 0.377 บาทต่อหุน้ แต่บริษัทฯ แจง้วา่ได้ จ่ายปันผลรวมใน

อัตรา 0.66 บาทต่อหุ้น ใชห่รือไม่ และปีนี้มีการจา่ยปันผลรวมทัง้หมดเทา่ไหร่ 

 

เลขานุการบริษทั : ยอดรวมการจ่ายปันผลของปีที่ผา่นมาเทา่กับ 0.66 บาทตอ่หุ้น สว่นในปีนี้มีการจา่ยเงินปนัผลระหว่างกาล

ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุน้ และที่ขออนุมัตจิากผู้ถือหุ้นจ่ายเพิม่เติมอีกประมาณ 0.27 บาทต่อหุน้ รวมเป็นประมาณ 0.37 

บาทต่อหุน้ 

 

2. บริษัทฯ จา่ยปันผลไปเรือ่ยๆ ก าไรสะสมก็ลงลง อนาคตจะมปีัญหาหรือไม่ 

 

เลขานุการบริษทั : ตามที่ไดอ้ธิบายไปแล้วกอ่นหนา้นี ้

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  125,570,568 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีกจ านวน 20,000 เสียง 

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติอนมุัติให้ลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากเดมิ 172,499,970 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 

172,499,820 บาท โดยวิธีตดัหุ้นที่ยงัมิไดน้ าออกจ าหนา่ยจ านวน 150 หุน้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 

ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน  ด้วยคะแนนเสยีงมากกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่เข้าประชุม

และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการ

เพิ่มทุนจดทะเบยีน 

 

จากการที่บรษิัทฯ ได้มีมติเรือ่งการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญให้กับผู้ถอืหุ้น รายละเอยีดตามวาระที่ 5 บรษิัทฯ จะต้องออกหุน้

สามญัใหมจ่ านวน 43,124,955 หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยปันผลดงักลา่ว จงึเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2556 

เพื่อพจิารณาอนมุัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 172,499,820 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 

215,624,775 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 43,124,955 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และใหแ้ก้ไขหนังสอื

บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากเดิม 172,499,820 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ 

215,624,775 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 43,124,955 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการจา่ยหุน้

ปันผล และให้แก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 215,624,775บาท (สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 215,624,775 หุ้น (สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามัญ 215,294,775หุ้น (สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหมื่นหุ้น) 

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุน้ 

1. หลังจากทีบ่ริษัทฯ แปลงก าไรสะสมมาเปน็ทุน แลว้มูลค่าตามบญัชีจะเปน็เท่าไร  

 

เลขานุการบริษทั : มูลค่าตามบญัชีไม่น่าจะลดลงมาก นา่จะคงเหลือประมาณ 2.10-2.20 บาทตอ่หุ้น 

 

นายธารา ชลปราณ ี

1. ข้อแก้ไข มูลคา่ตามบัญชตี่อหุน้ในรายงานประจ าปี หนา้ 1 ที่ระบุไว้วา่ 2.461 บาทต่อหุ้น ซึง่ถ้าหากน ามาคดิใหม่ตามทีม่ีการ

เพิ่มทุนจากการจา่ยปันผลเป็นหุน้ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ จะพบว่ามูลคา่ตามบัญชีหายไปประมาณ 0.46 บาท 

ฉะนั้น มูลค่าตามบญัชีตอ่หุ้นควรจะประมาณ 2 บาทเทา่นัน้ และที่เมื่อสกัครู่ที่ได้อธบิายไปว่ามี Capital Gain ถึงสามเทา่ ซึง่

สามเทา่นี้เปน็ในเฉพาะส่วนของหุน้ปนัผลที่ไดร้ับ แต่เมื่อมีการน ามาถัวเฉลี่ยกับหุน้เดิมที่มีอยู่แลว้จะตอ้งมีคา่น้อยกวา่สามเทา่ 

น่าจะให้ CFO เป็นผู้ตอบจะไดค้ าตอบที่ชัดเจนกวา่  

 

เลขานุการบริษทั :  ตามที่ทา่นไดอ้ธิบาย ขอบคุณครับ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
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เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  125,570,568 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติอนมุัติให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากเดมิ 172,499,820 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 

215,624,775 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 43,124,955 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการจา่ยหุน้

ปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  ด้วยคะแนน

เสียงมากกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการจา่ยหุ้นปันผล 

 

จากการที่บรษิัทฯ ไดม้ีมติเรือ่งการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุน้ตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรร

หุ้นสามัญรองรบัการจา่ยหุน้ปันผล 

 

เลขานุการบริษทัขอใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุจ านวน 43,124,955 หุ้น รองรับการจ่ายหุ้นปนัผล 

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  125,570,638 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีกจ านวน 70 เสียง 

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติอนมุัตจิัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 43,124,955 หุ้น  ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่เขา้

ประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจ าปี 

ส าหรบักรรมการทีต่้องออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ในครั้งนีม้ีดังนี้  

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ 

ประธานอ านวยการ 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหาและ ประธานเจ้าหนา้ที่

บริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบรษิัทที่มสี่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น าเสนอที่

ประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่พจิารณาให้ นายพิเสฐ จงึแยม้ปิน่ และนายศลีชัย เกยีรติภาพนัธ์ กลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระ

หนึ่ง  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวา่บคุคลดงักล่าวข้างตน้เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ.2535 และไมม่ีลักษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดงักล่าวทั้งสอง ยังเปน็ผูม้ีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นอยา่งดีและทีผ่่านมาได้ปฏบิัตหินา้ที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมสี่วนรว่มสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่าง

ดียิ่ง  

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏบิัติทีด่ี ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ประสงคใ์ห้มีการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิง่ขึ้น จงึขอให้ผู้ถือหุน้ทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย และงดออกเสยีง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสยีงให้กับเจา้หนา้ที่  

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุน้ 

1. จากหนงัสือเชญิประชมุในหน้า 4 ในวาระที่ 9 ระบุวา่ “ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเปน็สามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี” แต่ในเมื่อกรรมการบริษัทมี 8 ท่าน หนึง่ในสามก็เทา่กับ 

2.67 ฉะนั้น ก็เทา่กับว่าตอ้งมีกรรมการออกถงึ 3 ท่าน ไม่ใช่ 2 ทา่น จงึสงสัยว่าหลักปฏบิัติจรงิๆ ควรเป็นเช่นไร 
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ที่ปรึกษากฎหมาย :  ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปี ใน

อัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และ

ก าหนดให้กรรมการทีต่้องออกในปีแรกและปีที่สองหลังการจดทะเบียนใหจ้ับสลากวา่ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้

กรรมการที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สดุ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกรรมการ 8 คน กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองจะเปน็จ านวนปีละ 3 คน ซึ่งเปน็

จ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกับสว่น 1 ใน 3 ส่วนปทีี่สามกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดคอืจ านวน 2 คนที่เหลอืจะเป็นผูท้ี่ออก

จากต าแหนง่ และปตี่อๆ ไปจะใชห้ลกัเกณฑ์ให้กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหนง่นานทีสุ่ด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึง่บริษทัฯ ได้ใช้

หลักเกณฑ์นี้ ซึ่งเมื่อไดพ้ิจารณากรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ในการประชุมสามัญประจ าปี สองปีที่ผา่นมากรรมการทีอ่ยู่ใน

ต าแหน่งนานทีสุ่ด คอื กรรมการ 2 คนที่ออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 นี ้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล  

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

1. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  123,812,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5925  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

งดออกเสียง 1,767,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4073  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีกจ านวน 9,061 เสียง 

 

2. นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 123,756,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5480  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

งดออกเสียง 1,823,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4518  

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองคน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษิัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่งดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

 

  



 

- 15 - 

 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556  

 

บริษัทฯ มนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบใน

การปฏบิัตงิานเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผูม้ีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากบั

ดูแลกิจการที่ดี จึงน าเสนอผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เปน็จ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 

บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมรีายละเอียดดงันี้  

 

รายละเอียด ปี 2555  ปี 2556 (ปีท่ีเสนอ)  

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน 5,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

2. ค่าเบีย้ประชมุ 15,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง  

ส าหรบัประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

15,000 บาท/คน/ครั้ง ส าหรับกรรมการ 

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

4. เงินโบนสักรรมการ ดูหมายเหตุ * ดูหมายเหตุ * 

รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี 6,000,000 บาท/ปี 

* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน โดยก าหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน  

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายธงชัย ลักขณะวสิิฎฐ์ ผู้ถือหุ้น  

1. ท าไมจึงขึ้นค่าตอบแทนกรรมการจาก 5 ล้านบาท เปน็ 6 ล้านบาท 

 

เลขานุการบริษทั :  บริษัทฯ ไม่ไดป้รับคา่ตอบแทนกรรมการมาเกือบ 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงิน 

5 ล้านบาท มาตลอด และในปี 2552 ซึ่งเปน็ปีทีบ่ริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านและกรรมการที่

ปรึกษา ก็เสยีสละไมร่ับคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

นายธารา ชลปราณ ีผู้ถือหุน้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 2 สว่น คือ คา่ตอบแทนรายเดือนจาก 5,000 บาท/คน/เดือน เป็น 10,000 บาท/คน/เดือน ค่า

เบี้ยประชมุปรบัขึ้น เฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 15,000 บาท/คน/ครัง้ เปน็ 20,000 บาท/

คน/ครัง้ สงสัยว่าในเมื่อกรรมการบางท่านเป็นผูบ้ริหารของบริษัทอยู่แลว้ จะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้ดว้ยใชห่รอืไม่  

 

เลขานุการบริษทั : ใช่ครับ 
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2. การเพิ่มขึ้นของคา่ตอบแทนในครัง้นี ้ส่งผลให้เงินโบนัสกรรมการในสว่นที่จะจ่ายให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษาเพิ่ม

มากขึ้น เฉลี่ยคนละ 100,000 บาทต่อปี ซึ่งคิดวา่เปน็จ านวนที่มากเกินไป 

 

เลขานุการบริษทั : อยา่งที่เรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการปรบัขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมา 10 ปี และแต่ละท่านก็อุทศิ

เวลาสร้างประโยชน์ให้แกบ่ริษัทฯ และผลประกอบการที่เพิ่มขึน้จากเมื่อกอ่นราว 400-500 ล้านบาทต่อปี มาเป็น 1,000 ล้าน

บาทต่อปี โดยในปีทีบ่ริษัทฯ ขาดทุน กรรมการอสิระและกรรมการทีป่รึกษาก็เสียสละไม่รบัเงินค่าตอบแทน ซึง่บริษทัฯ 

พิจารณาแล้วว่าการขึ้นคา่ตอบแทนดังกลา่วสอดคล้องกับภาระหนา้ที่ของกรรมการแตล่ะท่าน 

 

3. การขึ้นคา่ตอบแทนกรรมการในปีนี้ถอืว่าไม่เหมาะสม เนือ่งจากเมือ่เปรียบเทียบผลประกอบการปนีี้กับปีที่แลว้ถือวา่ผล

ประกอบการในปีนี้ลดลง  

 

เลขานุการบริษทั : รับทราบ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษทั ประกาศผลการนบัคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง 119,555,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2025  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 6,024,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7974  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน

เสียงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 11 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2556 

 

เพื่อให้เปน็ไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้แตง่ตัง้

ผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คัดเลอืก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั โดยนายวิสทุธ์ิ เพรชพาณิชกุล ผูส้อบบัญชีรบั

อนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวมิล กฤตยา

เกียรณ ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่2982 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ  

 

เนื่องจากพจิารณาเห็นว่าผู้สอบบญัชดีังกลา่วมีคุณสมบตัิตามที่ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ก าหนด และมี

ผลการปฏิบตัิงานเปน็ที่นา่พอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2556 เป็นจ านวนเงนิ 1,620,000 

บาท โดยมีรายละเอยีดดงันี้  
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รายละเอียด  ปี 2555  ปี 2556 (ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบบัญชงีบการเงินประจ าป ี  600,000 600,000 

ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส  480,000 600,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอ่ย  460,000 420,000 

 บาท 1,540,000 1,620,000 

 

เลขานุการบริษทัได้เชิญให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นายธารา ชลปราณ ีผู้ถือหุน้ 

1. ท าไมค่าสอบทานงบการเงนิของบรษิัทฯ รายไตรมาสเพิ่มขึน้จาก 480,000 บาท เป็น 600,000 บาท แตค่่าสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยจงึลดลงจาก 460,000 บาท เป็น 420,000 บาท 

 

เลขานุการบริษทั : ค่าสอบบญัชีจะคดิตามเวลาทีผู่้สอบบญัชีใช้ในการปฏบิัติงาน ซึ่งในแต่ละปีมีการออกมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ  

ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม สง่ผลใหร้ะยะเวลาในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบัญชีเพิ่มมากขึน้ เช่น เรื่องของผลตอบแทน

พนักงาน ซึง่ก็เริ่มใช้ในปีนี้ ท าใหผู้้สอบบญัชีตอ้งปฏิบตัิงานเพิม่มากขึ้น 

 

การสอบทานงบการเงินของบริษัทยอ่ยรายไตรมาส ท าเพื่อการสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ  ซึ่งถือเป็นคา่ใช้จา่ยของ

บริษัทฯ ส าหรบัเหตผุลที่คา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยลดลง เนือ่งจากธุรกรรมของบริษัทย่อยบางบริษัทลดลง  

 

2. ท าไมค่าใชจ้่ายในการสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทยอ่ยถูกน ามาคดิรวมกับบรษิัทฯ 

 

เลขานุการบริษทั : ตามกฎหมายแลว้ บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดท าเฉพาะงบการเงินประจ าปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษทั

มหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จงึมีหน้าทีต่อ้งจดัท างบการเงนิรายไตรมาสเพิม่เติม ดงันั้น จงึมี

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยรวมเป็นคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ตอ้งน างบรายไตรมาสของ

บริษัทย่อยเหล่านั้นมารวมในงบการเงินรวมของบรษิัทฯ เพือ่น าส่งตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหน่วยงานของ

ราชการที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบัคา่สอบบญัชีงบการเงนิประจ าปีของบริษทัยอ่ยนั้น จะไม่ถูกน ามาคิดรวมกับบริษัทฯ 

 

ศักดิ์ชัย สกลุศรมีนตรี ผู้ถือหุ้น 

1. ในปี 2554 บริษัทใดเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ 

 

เลขานุการบริษทั : บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 

2. ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปลีย่นมาใชบ้ริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ค่าสอบบัญชจีึงลดลงจากปีทีผ่า่นมามาก แต่

สังเกตวา่คา่สอบบัญชีของปี 2556 ปรับขึ้นมาจากปี 2555 จึงไมม่ั่นใจว่า จะมีการปรับขึน้ไปเรื่อยๆ จนมีคา่สอบบัญชีเท่ากับ 

จนบรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด หรอืไม่ ซึง่มองวา่ถ้าคา่สอบบัญชีเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ จนมีราคาเทา่กัน

แล้ว บรษิัทฯ ก็ควรจะพจิารณาเปลี่ยนเป็น บรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั ซึ่งมีชื่อเสยีงและความ

แม่นย ามากกวา่ 
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จากการที่คา่สอบบญัชีงบการเงินรายไตรมาสปรบัขึ้นจาก 480,000 บาท เป็น 600,000 บาท อยากทราบวา่ปีหน้าจะมีการ

ปรับขึ้นอีกร้อยละ 20 หรือไม่ โดยขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงวา่ได้มีการเข้าไปเจรจาต่อรองคา่สอบบญัชี

หรือไม ่

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแล้วว่าผูส้อบบญัชีมีคุณสมบัติ โดยไดค้ัดเลือกจากคุณภาพ

ของงาน ซึ่งค่าสอบทานที่เพิ่มขึน้ก็มเีหตุผลตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เปน็ดังนี้  

 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง  125,579,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

สรุปวา่ทีป่ระชุมลงมติอนมุัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2556 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 12 เรือ่งอืน่ๆ  

หากมีผู้ถอืหุ้นจะเสนอวาระใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชญิประชมุ ผู้ถือหุน้นั้นจะต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด  

 

มีผู้ถือหุน้ซักถามเพิม่เติมดังนี ้

 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุน้ 

1. จากสถิติการลาออกของพนักงาน มกีารเข้า-ออก ค่อนขา้งมาก อยากสอบถามวา่ท าไมจงึมีการเข้า-ออกของพนักงานมาก 

และเข้าใจว่าในการเข้า-ออกของพนกังาน บริษัทฯ อาจจะต้องมีการจา่ยค่าชดเชยให้แกพ่นักงานด้วยหรือไม่ 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : บริษัทฯ มีการจา้งพนักงานในหลายรูปแบบ ซึ่งพนักงานบางกลุ่มจะเป็นลักษณะสญัญาจา้งรายปี 

(Annual Contract) เมื่อหมดสญัญา ก็ไม่ได้มีการต่ออายุ จึงดูเหมอืนวา่มีการเปลี่ยนแปลงคอ่นข้างมาก 

 

2. อยากสอบถามความคืบหน้าของคดแีรงงาน 

 

เลขานุการบริษทั : บริษัทฯ ได้ปฏบิตัิตามค าพพิากษาของศาลชั้นตน้ และรับรู้คา่ใช้จา่ยที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเแลว้ 

อย่างไรก็ตามคดคีังกลา่วอยู่ทีศ่าลฎกีา 

 

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุน้ 

1. ท าไมหุน้บุรมิสิทธิ 10,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเทา่กับหุ้นสามญั 1 เสียง 

 

เลขานุการบริษทั : หุ้นบรุิมสทิธิเป็นหุ้นที่มมีาก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าหากมีการยกเลิกหุน้

บุริมสทิธิ ต้องมีการเรยีกประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่งกม็ีคา่ใช้จา่ยในการยกเลิกหุ้นบุริมสทิธิที่ไม่คุม้กัน 
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2. จากงบการเงินรวมในรายงานประจ าปีหนา้ 64 แสดงให้เห็นวา่ รายได้จากการให้บริการในปีนี้ลดลงจาก 1,350 ล้านบาท เป็น 

1,288 ล้านบาท เมือ่เทียบกับปีกอ่น ต้นทุนการให้บริการลดลงจาก 1,005 ล้านบาท เป็น 923 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นการ

ลดลงตามสดัส่วน แต่คา่ใช้จา่ยในการขายกลบัเพิม่ขึ้นจาก 14 ล้านบาท เป็น 33 ล้านบาท และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร

เพิ่มขึ้นจาก 178 ล้านบาท เป็น 201ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัปีก่อน จึงอยากสอบถามวา่ท าไมรายไดล้ดลง คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

 

เลขานุการบริษทั : รายได้ทีล่ดลงเปน็ไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้น แต่บริษทัฯ มีก าไรขั้นต้นดีขึ้น แสดงวา่ บริษทัฯ มี

ประสิทธิภาพในการท างานที่ดขีึ้น ส าหรับค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คา่ใช้จา่ยคงที่ (Fixed 

Cost) ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับยอดขาย มียอดที่เพิม่ขึ้น กับ คา่ใช้จา่ยผันแปร (Variable Cost) ซึง่แปรผันตาม

ยอดขาย  

 

3. รายได้เงินปันผลในปตี่อๆ ไปจะลดลงหรือไม่ เพราะหากดจูากงบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงให้เห็นวา่ รายได้เงินปนัผลลดลง

จาก 23 ล้านบาท เปน็ 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีกอ่น 

 

เลขานุการบริษทั : รายได้เงนิปันผลขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของแตล่ะบริษัทย่อย ซึง่ในปีที่ผา่นมา ผลประกอบการของ

บริษัทย่อยลดลง จงึท าให้รายได้เงินปันผลลดลง 

 

4. กรุณาอธิบายแนวโนม้ธุรกิจในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : เมื่อบรษิัทฯ จ่ายหุ้นปันผล สามารถมองได ้2 แบบ คอื บริษัทฯ ก าลงัต้องการเงิน หรือบริษัทฯ 

มีแผนทีจ่ะขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในแบบแรก สามารถดูได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ขณะนี้ บริษทัฯ ประกอบ

ธุรกิจ MICE เวลาที่เรามองธุรกิจเราไม่ได้มองที่ Output เพียงอย่างเดยีว แต่เรามองเปน็ Value Chain คือ ตั้งแตต่้นน้ าจน

ปลายน้ า ซึง่มี Value Chain ที่ยาว ท าใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะสามารถเติบโตได้ ส าหรบัธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ 

(Knowledge Communication) ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อสงัคม บริษทัฯ พยายามผลักดัน เพราะเปน็หนึง่ในนโยบายของเรา 

คือ การสร้างคุณคา่รว่มกับสังคม (Creating Shared Value) ซึ่งถอืวา่บรษิัทฯ เป็นผูบุ้กเบิกในธุรกิจนี้ โดยบรษิัทฯ ได้

สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ทีม่ีคุณค่า ธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) เป็นธุรกิจขนาดที่ไม่ใช่มี

เพียงในประเทศแตย่ังรวมถงึระดบัภูมิภาค ซึ่งสิ่งทีบ่ริษัทฯ ท าอยู่ในปัจจบุัน คือ ดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital 

Content and Media) ยังถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึง่ของธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) จึงมองว่า

บริษัทฯ มโีอกาสที่จะขยายธุรกิจตอ่ไปได้อีก 

 

5. แนวโนม้รายได้ของธุรกิจ MICE และธุรกิจสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) เป็นอยา่งไร 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : การเปลีย่นแปลงของรายได้ของธุรกิจ MICE จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น หากมปีัจจยัใด

มากระทบก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทนัที ส าหรับธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) จะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึง่ทางส านกังานส่งเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ หรอื TCEB ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ได้ให้

รายละเอียดว่าธุรกจิ MICE เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเตบิโตสูงราวรอ้ยละ 10-15 ต่อปี  
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นางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ มสี่วนแบง่ทางการตลาดในธุรกิจ  MICE  เท่าไร ใครเปน็คู่แขง่ของบริษัทฯ และแนวโนม้ธุรกิจใน 3-4 ปี ข้างหน้าจะ

เป็นอยา่งไร 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : ปิโกกรุป๊ จัดว่าอยู่ในอันดบั Top จากการได้รับรางวัล Gold Award จาก Marketing Magazine 

อยากให้มองวา่ลูกค้าของบริษัทฯ เชน่ กลุ่มยานยนต์ บริษัทฯ ไดท้ างานให้กับแบรนด์ดงัระดบัตน้ เช่น Mercedes Benz ซึ่งก็

เป็นลูกคา้ของบรษิัทฯ มากกวา่ 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ท างานให้กบัแบรนด์ที่เป็นคู่แขง่กัน เนื่องจากเป็นจรยิธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจ  

 

ไม่ได้มจีัดท าข้อมูลหรอืมีการส ารวจส่วนแบ่งทางการตลาด อยา่งไรก็ตามสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของบรษิัทที่ประกอบ

ธุรกิจใกล้เคียงกันของบริษทัในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้  

 

2. มีการแขง่ขันในการประมูลงานสูงหรอืไม่ และบรษิัทฯ มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนทีจ่ะประมลูงานได้ 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : ส่วนใหญ่รายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากการประมูลงาน แตม่าจากการที่บรษิัทฯ ร่วมสรา้งงาน

ร่วมกับลูกคา้ หรือ มาจากงานของบริษัทฯ เอง และมีเพยีงบางส่วนที่มาจากการประมลู  

 

3. ในอนาคต งานในประเทศหรืองานจากต่างประเทศ อย่างใดจะมีการเติบโตมากกว่ากัน 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : มองว่ามีโอกาสเติบโตเท่าๆ กัน หากสถานการณ์ในประเทศเสถียรภาพ ก็เปน็โอกาสทีด่ีส าหรับ

บริษัทฯ 

 

4. เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน หรือ AEC ในเร็วนี้ บรษิัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในตา่งประเทศอื่นหรอืไม่ 

 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ์ : บริษัทฯ จัดวา่เป็น AEC อยู่แลว้ ซึง่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ บริษทัฯ ก็มีเครือขา่ยอยู่

แล้ว  

 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุน้ 

1. กิจการรว่มคา้โครงการ เอ-เซเว่น ปโิก จากรายงานประจ าปี หนา้ 97 ประกอบธุรกิจอะไร 

 

เลขานุการบริษทั : กิจการร่วมค้าโครงการ เอ-เซเว่น ปิโก เป็นงานออกแบบงานให้กับหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ 

 

2. เหตุใดรายไดข้องธุรกจิดิจติอลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content and Media) จากรายงานประจ าปี หนา้ 16 ถึงลดลง

กว่า 200 ล้านบาท 

 

เลขานุการบริษทั : รายได้ในส่วนนี้เป็นรายไดจ้ากโครงการโทรทัศนค์รู ซึ่งลดลงเนื่องจากครบก าหนดอายุของสญัญา 
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3. จากรายงานประจ าปี หน้า 64 ที่มีการระบุหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 22 ควรมีการแจกแจงตวัเลขมาให้ชัดเจนมากกวา่

นี้ และจากรายงานประจ าปี หนา้ 80 พบวา่ลูกหนี้การค้าลดลงแต่ท าไมหนี้สงสยัจะสญูจงึเพิม่ขึ้น เพราะอะไร เป็นหนี้อะไรที่มี

การตัง้ส ารองเพิ่มขึน้อีก 10 ล้านบาท 

 

เลขานุการบริษทั : ในการพิจารณาตัง้หนี้สงสยัจะสญู บริษัทฯ จะพจิารณาจากสถานะและอายุของลูกหนี้การคา้  

 

4. รายได้เงินปันผล จากบริษัท ทซีีบีเอน็ จ ากัด ลดลงจาก 13 ล้านบาท เหลือ 4.5 ล้านบาท และบริษัท เอฟซจีี จ ากัด ลดลง

จาก 4 ล้านบาท เหลอื 2 ล้านบาท อยากทราบวา่ บรษิัทยอ่ยเหลา่นีม้ีนโยบายลดการจ่ายปนัผลหรือมรีายไดล้ดลง  

 

เลขานุการบริษทั : รายได้จากเงินปนัผลเป็นไปตามผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยนั้น และไมม่ีนโยบายลดการจา่ยปันผล 

 

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุน้ 

1. ผมไดม้ีติดตามการประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ มาตลอด ในฐานะที่บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับลูกค้า 

อยากให้พจิารณา สรา้งภาพลักษณ์ทีด่ีของบริษัทฯ ต่อผู้ถอืหุ้นด้วย โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ ใหม้ากขึน้ ซึ่งทีผ่่านมามีนัก

ลงทุนหลายกลุ่มสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมบริษทัฯ หรือพบปะผู้บริหาร แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อยา่งใด ฉะนัน้ จึงอยากให้

บริษัทฯ จดั Opportunity Day ทุกไตรมาสและให้ขอ้มูลมากกว่านี ้

 

เลขานุการบริษทั : รับทราบ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไมม่ีผู้ถือหุน้ซักถามใดๆ เพิ่มเตมิ เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชีย 

ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.  

 

 

 

 

 ลงชื่อ ......................................................... ประธานทีป่ระชุม  

 (นายเชีย ซอง เฮง)  


