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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 20 กมุภาพันธ 2556 เปดประชุมเวลา 10:00 น.  
สถานทีป่ระชุม : โรงแรมดุสติ ปร๊ินเซส ศรนีครินทร หองศรีนครินทร 2 เลขที่ 53 ถนน

ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
ประธานทีป่ระชุม : นายเชยี ซอง เฮง  
เลขานุการบริษทั : นายชยัจติต เทหะสุวรรณรตัน  
ผูเขาประชมุ : ผูถือหุนเขาประชุมดวยตวัเอง 79 ราย และผูรบัมอบฉนัทะจากผูถือหุน

จํานวน 68 ราย รวมเปน 147 ราย นับเปนจํานวนหุนสามญั 
125,744,651 หุน และหุนบุรมิสิทธิ 330,000 หุน รวมเปนจาํนวนหุน
ของผูเขารวมประชมุทัง้ส้ิน 126,074,651 หุน นับเปนคะแนนเสยีง 
125,744,684 เสียง คดิเปนรอยละ 73.0868 ของจาํนวนหุนท่ี
ออกจาํหนายแลวทัง้หมด ครบเปนองคประชุมตามขอบงัคบัของบริษทัฯ   

 

  (หุนที่ออกจาํหนายแลวทัง้หมด 172,499,820 หุน นับเปนคะแนนเสียง 
172,169,853 เสียง แบงเปนหุนสามัญ 172,169,820 หุน นบัเปน
คะแนนเสียง 172,169,820 เสียง และหุนบุรมิสิทธิ 330,000 หุน 
นับเปนคะแนนเสียง 33 เสยีง โดยหุนบุริมสิทธิ 10,000 หุน ออกเสยีง
ได 1 เสียง)  

 
กอนการประชุม นายชยัจติต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท ไดเรยีนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 
เปดประชมุและกลาวตอนรบัผูถือหุน รวมทัง้แนะนาํกรรมการบริษัทและผูบริหาร ดงัน้ี  
 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

2. นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 
และประธานอํานวยการ  

3. นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธาน
เจาหนาทีบ่ริหาร  

4. นายชุง ชี คีออง กรรมการบริษัท  
5. นายวิรยิะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนดคาตอบแทน และ 

ที่ปรึกษาบริษทั  
6. นายไชยยศ บญุญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ

กรรมการกาํหนดคาตอบแทน  
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7. นายเสริญ วิเทศพงษ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน  

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน  

9. นายชัยจติต เทหะสุวรรณรตัน ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท  
 

และประธานไดแนะนาํ  
 

1. นายชาญชัย เนตมิงคล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท  
2. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีบริษทั  

 

ประธานทีป่ระชุม ไดมอบหมายให นายชัยจติต เทหะสุวรรณรตัน เลขานุการบริษัท เปนผูดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ
ที่ 1 ถึง 12 ตามที่กาํหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  
 

เลขานุการบริษทั ไดชี้แจงถึงระเบียบ ขอบงัคบัสาํหรับการประชุมสามญัผูถือหุน เปนดังนี้  
 

 การประชมุจะดาํเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 12 ตามที่ระบุไวในหนังสอืเชิญประชมุ เวนแตที่ประชมุจะมมีติใหเปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถอืหุนซึ่งมาประชุมในวันน้ี  

 

 ในกรณีที่ผูถือหุนมีขอซักถาม ใหถามเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกบัวาระน้ันๆ หากเปนประเด็นอื่นใหถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งน้ีเพือ่
ไมใหเสียเวลาแกผูถือหุนทานอื่น และในกรณีที่ผูถือหุนสอบถามรายละเอียดในเรือ่งใด ผูทําหนาที่แทนประธานอาจมอบหมาย
ใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ เปนผูตอบคําถามแทน  
 

 สําหรบัผูถือหุนที่มคีวามประสงคจะซกัถาม กรุณาใชไมโครโฟน ณ จดุที่จดัเตรียมไว พรอมแนะนาํตนเอง  
 

การออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระ  
 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ และจะสอบถามวามีผูถอืหุนทานใด
คัดคาน ไมเหน็ดวยหรอืงดออกเสยีง หากมีขอใหยกมอืขึ้นและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อนบัจาํนวน
คะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมอืมมีตอินุมัตติามที่เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณา  
 

 การพจิารณาลงมตจิะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไมเหน็ดวยและงดออกเสียงเทานั้น ที่เหลอืจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย
ทั้งหมด ยกเวนในวาระที่ 9 ซึง่เปนวาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
เซ็นตชื่อกาํกับในบัตรลงคะแนนดวย  
 

 กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง หากคดัคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมอืขึ้นและสงบตัรลงคะแนนตอเจาหนาที่
เก็บบัตรลงคะแนน  
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 กรณีที่ผูถือหุนไดมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนผูมอบฉันทะไดทกุประการตามท่ี
เห็นควร การออกเสยีงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตัวเอง  
 

 กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถอืหุนไดกาํหนดใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระในหนังสือ
มอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสยีงตามท่ีผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉนัทะน้ัน  

 

 สําหรบัมติของท่ีประชมุใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 

ในวาระท่ี 5 6 และ 7 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  
 

ยกเวนวาระท่ี 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเปนเรื่องเพือ่ทราบ ไมมีการลงมติ  
 
สําหรบัวาระที่ 12 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเรือ่งใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) การขอใหทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชมุจะกระทําได โดยผูถือหุนซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสามของจาํนวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมด  
 

 ทั้งนี้ บรษิัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด จะเปนผูดําเนนิการนับคะแนน  
 

เลขานุการบริษทัซึง่ไดรบัมอบหมายใหดําเนนิการประชุมแทนประธานบริษัทไดเริ่มการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปนี้  
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถอืหุนประจําป 2555  
 
บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2555 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 และไดจดัทาํรายงานการประชมุสงให
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดรวมทัง้ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ 
ดวยแลว 
 

เลขานุการบริษทัเสนอใหที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2555 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
ไดพิจารณาลวงหนาแลวพรอมหนังสอืเชิญประชมุ  
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน  
1. ขอใหแกไขชื่อในรายงานการประชุม ป 2555 จาก ศักดิ์ชาย เปน ศักดิ์ชยั 

 

เลขานุการบริษทั : รับทราบ 
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
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เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง 123,770,518 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานประจําป 2555  
 

สําหรบัรายงานคณะกรรมการและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํป 2555 รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําป 
2555 ที่ไดจัดสงใหผูถอืหุนเปนการลวงหนาแลว บรษิัทฯ ขอสรุปในสวนที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้  
 

 ปจจบุัน ปโกกรุป มพีนักงานจํานวนมากกวา 2,400 คน ทีท่าํงานใน 34 สํานักงาน ใน 23 ประเทศ 
 

 ในปที่ผานมา ปโกกรุป ไดรบัรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Gold Award ในฐานะ Event Marketing Agency of the Year 

จากนติยสาร Marketing Magazine 

 

 กลยุทธใหมของปโกกรุป คอื Innovate for Growth หรือ นวตัการสูการเติบโต กลยุทธใหมนี้จะเนนการสรางสรรคนวัตกรรม
และปลูกฝงกับพนักงานทุกระดับเพื่อเปาหมายการเติบโตขององคกร และเอามาปรับใชเปนวัฒนธรรมขององคกร  
 

 บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากดั (มหาชน) มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกรสูการเตบิโตทางธุรกิจอยางยัง่ยืน โดยตระหนักวา
การเติบโตที่ยัง่ยืนจะเกิดข้ึนได เมื่อดําเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดลอมท่ีดแีละมีคุณภาพ ดังนั้น การผนวกมิติทางสังคม 
(Social Dimension) เขาไวในกลยุทธการดําเนนิธุรกิจของบริษทัฯ  ทีเ่ริม่ตนจากการตอยอดบริการใหม ไดแก การ
สรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรูและนวัตกรรม ในป 2548 ที่เนนเร่ืองการพฒันาวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง อันเปนหวงโซที่
สําคญัในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จงึถือเปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมในการดาํเนินธุรกิจแบบสรางสรรคสังคมของบริษัท 
 
แนวคดิในการดาํเนินธุรกิจลักษณะดงักลาวของบรษิัทฯ สอดคลองกบัแนวคิดในการดําเนนิธุรกิจที่เรียกวา การสรางคุณคา
รวมกับสังคม หรอื Creating Shared Value ที่ศาสตราจารยไมเคลิ อี พอตเตอร เปนผูนาํเสนอแนวคิดดังกลาวนี้ ในป 
2554 โดยอธิบายความสาํคัญของการดําเนินธุรกจิแบบสรางคุณคารวมกับสังคมวาเปนแนวทางการดาํเนินธุรกิจที่จะนาํไปสู
การเติบโตอยางยัง่ยนืในอนาคต 
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 EDUCA เปนหนึ่งในผลงานท่ีบรษิัทฯ ภูมิใจ โดย EDUCA เปนสวนหนึง่ของงานดานการสรางสรรคแหลงสือ่สารองคความรู 
ที่บริษัทฯ ริเริม่ขึ้นต้ังแตป 2550 งาน EDUCA มีการเจรญิเติบโตอยางตอเนื่องและไดรับการตอบรับจากครูทัว่ประเทศเปน
อยางดี ในป 2555 ยอดครทูี่เขารวมงาน EDUCA จากทั่วประเทศสูงกวา 50,000 คน และมีครมูากกวา 200,000 คน ได
ลงทะเบยีนเปนสมาชิกเครือขายของ EDUCA ซึ่งแสดงใหเห็นวางาน EDUCA เปนงานท่ีไดรบัการยอมรับจากครูและ
นักวิชาการท่ัวประเทศ ในฐานะแหลงการเรยีนรูทีม่ีประสทิธภาพของครูไทย ที่ครสูามารถมาเรยีนรูและแบงปนประสบการณ
ทั้งเรื่องเทคนคิการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอน และความเคลื่อนไหวในวงการ
การศึกษาโลก  
 

 นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมีความภูมิใจเปนอยางยิง่ที่ไดเปนสวนหนึง่ของโครงการโทรทัศนครู ที่ถือเปนนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่มีประสทิธิภาพในการพัฒนาวิชาชพีครู ซึ่งบริษัทฯ เปนผูดาํเนินการผลติและเผยแพรรายการตลอดระยะเวลา 3 ปของ
โครงการ โดยการใหบริการดงักลาวนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการใหบริการดานดิจติอลคอนเทนตและมีเดีย (Digital Content 

and Media) ซึ่งเปนบริการใหมของบริษัทฯ นอกจากน้ีรายการท่ีบริษัทฯ ไดนําเสนอและเผยแพรไปนั้น ยังไดรับการยอมรับ
จากครแูละนักวิชาการทั้งในเร่ืองของคุณภาพเน้ือหาและรูปแบบรายการ รวมถึงความสามารถในการเขาถึงกลุมครทูั่วประเทศ
ดวย 
 

 ผลงานของบริษัทฯ ยงัเปนผลงานท่ีโดเดนในกลุมของปโกกรุป และจากงานประชุมประจําป 2555 ของปโกกรุป ผลงานของ
บริษัทฯ ไดรับรางวัลผลงานยอดเย่ียมถึง 2 รางวัล ไดแก รางวัล Best Exhibition Award สําหรับงานสรางสรรคนทิรรศการ 
Thai Bev Expo 2012 และรางวัล Best Museum and Themed Environment Award สําหรบังานพิพิธภณัฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

 ในป 2555 บริษัทฯ ยังไดสรางสรรคผลงานอีกมากมาย อาทิ การสรางสรรค Thailand Pavilion ในงาน ITU Telecom 

World 2012 การสรางสรรคมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 งานบางกอก อินเตอรเนชัน่แนล มอเตอร
โชว งานมหกรรมยานยนต ครัง้ที่ 28 งานบีโอไอแฟร 2011 EDUCA และงานนิทรรศการ “มุงมั่นทํางานบริหารจดัการน้ํา
เพื่อประชาชน” เปนตน 
 

 สําหรบัผลประกอบการประจําป 2555 ในภาพรวม บริษทัฯ มียอดขาย 1,288 ลานบาท กําไรสุทธิ 66 ลานบาท กําไรสทุธิตอ
หุน 0.377 บาทตอหุน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 8 เงินปน
ผลตอหุนเทากับ 0.66 บาทตอหุน และมูลคาตามบัญชตีอหุนเทากับ 2.461 บาทตอหุน 
 

 สําหรบักลยทุธในการดําเนนิธุรกิจของบริษทัฯ ในป 2556 นั้น นอกจากบริษัทฯ จะใหความสาํคญัในการพัฒนาธุรกิจหลัก 
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางสรรคธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับภาคสังคม โดยบรษิัทฯ จะเสริมจุดแข็งของบริการหลักดวย
การเพิ่มองคความรูหรอืเนื้อหา โดยเฉพาะในสวนบริการดิจิตอลคอนเทนตและมีเดยี ซึง่ในปนี้บริษทัฯ จะเนนการถายทอด
องคความรูในเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานงานใหมๆ  ที่บรษิทัฯ สรางสรรคขึ้นและในฐานะบริษทัที่มีเครือขายอยู
ทั่วโลก บรษิัทฯ จะยงัคงดําเนินการหาแหลงความรูใหมๆ จากรอบโลกเพื่อนาํเสนอนวตักรรมใหมๆ  สูสังคมไทย 
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เลขานุการบริษทั ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ  
 

นายพีรนาถ โชควัฒนา 
1. อยากทราบวารายไดของ EDUCA มาจากแหลงใด มีสัดสวนของรายไดเทาใดของรายไดหลัก เพราะจากที่ดใูนรายงาน

ประจําป หนา 20 ไมมีระบุรายละเอยีดในกราฟวงกลม 
 

เลขานุการบริษทั : งาน EDUCA เปนงานทีบ่ริษัทฯ จัดมา 5 ป ซึ่งมีรายไดเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ในแงของประเภทงานบริการ จัด
อยูในหมวดการสื่อสารองคความรู (Knowledge Communication) ซึ่งในรายงานประจําป ไดแสดงรายไดจาํแนกตามลักษณะ
กลุมลูกคา ซึง่รายไดของ EDUCA จัดอยูในกลุมรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ รายไดมีหลายรูปแบบ ไดแก รายได
สปอนเซอร การออกบูธ คนเขารวมงานประชุม และการจดั Workshop ซี่งรายไดหลักๆ มาจากรายไดสปอนเซอร และการ
ออกบูธ 
  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ถือวาท่ีประชุมไดรบัทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ประจําป 
2555  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจาํปสิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
 

เลขานุการบริษทัขอใหที่ประชมุพจิารณาอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 
ตุลาคม 2555 ซึง่ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดผานการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว ทัง้นี้ ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ประจาํปสิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2555 สรุป
สาระสาํคญัไดดงันี ้ 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 
หนวย: ลานบาท ป 2553 ป 2554 ป 2555  ป 2553 ป 2554 ป 2555 
สินทรพัยรวม 801 819 760  800 879 820 
หนี้สินรวม 474 443 371  453 469 396 
สวนของผูถอืหุนรวม 327 376 389  347 410 424 
รายไดรวม 850 1,282 1,204  904 1,373 1,288 
คาใชจายรวม 155 204 221  178 241 271 
กําไรสุทธ ิ 46 61 60  50 75 66 
กําไรตอหุน (บาท) 0.265 0.353 0.350  0.286 0.430 0.377 
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิม่เติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  125,550,568 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9999  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถอืหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึน้อีกจาํนวน 1,780,051 เสียง  
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สรุปวาทีป่ระชุมลงมติอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสดุวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีเขาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4 รบัทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่3/2555 ซึง่ประชมุเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 มมีติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2555 ในอตัราหุนละ 0.10 บาท สาํหรบัหุนสามัญจํานวน 172,169,820 หุน 
และหุนบุรมิสิทธิจาํนวน 330,000 หุน รวมท้ังสิ้นจํานวน 172,499,820 หุน คิดเปนเงินทัง้สิน้ 17,249,982 บาท โดยบริษัทฯ 
ไดจายเงินปนผลดงักลาวใหแกผูถือหุนแลวเมือ่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555  
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ถือวาท่ีประชุมไดรบัทราบรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล  
 
วาระที่ 5 พิจารณาเรือ่งการจัดสรรกําไรเปนทนุสาํรองตามกฎหมายประจาํป 2555 และอนมุัติใหจายปนผลเพิม่เติมในรูปของ
หุนปนผลและเงนิสด  
 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบงัคบัของบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสทุธิประจําป สวนหนึ่ง
เปนทุนสาํรองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี
จะมีจาํนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีนจาํนวน 172,499,970 บาท และทุนสาํรองตามกฎหมาย (กอนจัดสรร
เพิ่มเติม) จาํนวน 11,500,000 บาท และมีกําไรสทุธิสําหรบัปสิ้นสดุวันที ่31 ตุลาคม 2555 จาํนวน 60,292,727 บาท 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท บริษัทฯ  จงึไดจดัสรรกําไรสุทธิ
สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจาํนวน 3,021,556 บาท ทาํใหบริษัทฯ มีทุน
สํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2555 เปนจาํนวน 14,521,556 บาท 
 

และตามนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทฯ ที่กาํหนดไวประมาณรอยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงนิได หากไมมี
เหตุจําเปนอืน่ เชน การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 
 
คณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอตอท่ีประชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัตใิหจายปนผลเพ่ิมเติมในรูปของหุนปนผลและ
เงินสดใหแกผูถอืหุนสามัญและผูถือหุนบุรมิสิทธิของบรษิัทฯ ในอตัราหุนละ 0.277777778 บาท รวมมลูคาทัง้สิ้น 
47,916,617 บาท โดยจายเปนหุนสามัญและเงินสดจากผลการดาํเนินงานประจาํปสิน้สุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

1. จายเปนหุนปนผลในอัตรา 4 หุนเดมิตอ 1 หุนปนผล มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท ในกรณีทีผู่ถือหุนมีเศษหุนเดิมหลงัการ
จัดสรรหุนปนผลแลว บริษัทฯ จะจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.25 บาท และ 
 

2. จายปนผลเปนเงินสดในอตัราหุนละ 0.0277777778 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  
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โดยกําหนดรายช่ือผูถอืหุนท่ีมีสิทธิรบัหุนปนผลในวันที่ 29 มกราคม 2556 และใหรวบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบยีนในวันท่ี 30 มกราคม 2556 กําหนดจาย
หุนปนผลและเงนิปนผลดงักลาวภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556  
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายเกียรตศิักดิ์ ไตรตรึงษทัศนา ผูถอืหุน 
1. จากงบการเงินแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีเงินสดอยูมากพอสมควร แตทําไมบริษทัฯ เลือกท่ีจะจายปนผลเปนหุน แทนการจาย

เปนเงินสด 
 
เลขานุการบริษทั : เพื่อนําเงนิไปใชในการขยายธุรกิจ และสรางความมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทฯ ทาํงานอยางมีเปาหมาย
เพื่อตอบแทนผูถือหุน จึงพิจารณาจายปนผลเปนหุนปนผลในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ซึ่งหากดูจากอัตราผลตอบแทน
ของเงินปนผลแลว ตามขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บรษิัทฯ มีอตัราเงินปนผลตอบแทนประมาณรอยละ 3 
เมื่อเปรียบเทยีบกับกลุมบริษัทใน MAI ซึ่งมีอัตราเงินปนผลตอบแทนประมาณรอยละ 1 
 

2. บริษัทฯ จะนาํเงนิไปขยายธุรกิจอะไรบาง 
 
เลขานุการบริษทั : จากเดิมทีบ่ริษัทฯ ประกอบธุรกิจดาน MICE ซึ่งเปนธุรกิจแบบ Face-to Face Communication บริษัทฯ 
ไดมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม เปนธุรกิจใหมคอื ธุรกิจดานการส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication) และดิจิตอล
คอนเทนตและมีเดีย (Digital Content & Media) เชน โครงการโทรทศันคร ูซึ่งการประกอบธุรกิจเหลานี้ ทําใหบริษัทฯ 
จะตองใชเงินทนุเพิ่มขึน้  
 

นายอัมพร วจิิตรพันธ ผูถือหุน 
1. จากการท่ีบรษิัทฯ จายปนผลเปนเงินสดในอตัราหุนละ 0.027777778 บาท เพื่อการหักภาษีหมดเลยใชไหม 

 
เลขานุการบริษทั :  เนือ่งจากบริษัทฯ จายหุนปนผล ซึ่งถือวาเปนรายไดพึงประเมินตามกฎหมายอยางหนึ่งของผูถือหุน ผูถือ
หุนจึงตองมีหนาที่เสยีภาษี ดังนั้นทางบริษทัฯ จึงจายเงินสดจํานวนน้ีเพื่อเปนการรองรบัการหักภาษี ณ ที่จาย สําหรบัผูถือ
หุน  
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง 125,550,568 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9999  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
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สรุปวาทีป่ระชุมลงมติจดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ตลุาคม 2555 เพิ่มเตมิเปนจํานวน 3,021,556 บาท เปนทุน
สํารองตามกฎหมายเพิม่เติม และจายปนผลเพิม่เติมในรูปของหุนปนผลและเงินสดใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุรมิสิทธิ
ของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.277777778 บาท รวมมลูคาทั้งสิ้น 47,916,617 บาท โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 4 หุน
เดิมตอ 1 หุนปนผล มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ในกรณีที่ผูถอืหุนมีเศษหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว บริษัทฯ  จะ
จายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.25 บาท และจายเปนเงนิสดในอัตราหุนละ 0.0277777778 บาท เพื่อรองรอบการ
หักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิใหลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยงัมิไดนําออกจาํหนาย และแกไขเพ่ิมเตมิ
หนังสอืบรคิณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ทีม่ีมติอนมุัติใหมีการจายปนผลเปนหุน
จํานวน 57,499,990 หุน ซึง่ผลจากการจายหุนปนผลดงักลาว มผีูถือหุนไดรับหุนปนผลท้ังสิ้น 57,499,840 หุน จึงยังคงมีหุน
จดทะเบยีนทีย่ังมิไดนาํออกจําหนายจํานวน 150 หุน และจากการทีบ่ริษทัฯ จะจายปนผลเปนหุน บริษัทฯ จะตองเพิม่ทุนจด
ทะเบียนเพือ่ออกหุนใหมรองรับการจายหุนปนผล ซึง่การเพิ่มทนุจดทะเบยีนจะกระทาํไดเมือ่หุนทัง้หมดของบริษัทฯ ได
จําหนายครบถวนแลว แตเนื่องจากบริษัทฯ ยังมหีุนท่ีจําหนายไมครบตามท่ีจดทะเบียนไว จงึตองดาํเนินการลดทุนจดทะเบยีน
กอน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
 

ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 172,499,970 บาท เปนทุนจดทะเบยีนใหม 
172,499,820 บาท โดยวิธีตดัหุนที่ยงัมิไดนําออกจาํหนายจํานวน 150 หุน ซึ่งเปนหุนสามญัจดทะเบยีนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุนปนผล ตามมติที่ประชมุสามัญผูถอืหุนประจําป 2555 และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบรษิัทฯขอ 4 ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน เปนดังนี้  
 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 172,499,820 บาท (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบบาท) 
 แบงออกเปน 172,499,820 หุน (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน   

 หุนสามัญ 172,169,820 หุน (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสองลานหนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน (สามแสนสามหมื่นหุน) 
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายธงชัย ลักขณะวสิิฎฐ ผูถือหุน 
1. เศษหุนที่เหลอือยู 150 หุน บริษัทฯ จะใหผูถือหุนคนใดคนหนึ่งไดหรือไม 

 
เลขานุการบริษทั : ไมได เนื่องจากบริษัทฯ จะตองปฏิบตัิตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทยีมกัน 
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นายธนภมูิ ภูมิบรรเจิด ผูถือหุน 

1. เหตุใดบริษัทฯ จงึจายปนผลเปนหุน แทนการจายเปนเงินสด 
 
เลขานุการบริษทั : ตามท่ีไดตอบคําถามของผูถือหุนในวาระที่ 5 เพื่อนาํเงินไปใชในการขยายธุรกิจ และสรางความมัน่คงใน
ระยะยาว 
 

2. การจายหุนปนผลสงผลกระทบใหเกิดการ Dilution ราคาหุนตก ซึ่งถาหากบริษทัฯ จายเปนเงินสด ผูถือหุนกจ็ะสามารถ
เครดิตภาษีได  ถาเปนไปไดปหนาอยากใหบริษัทฯ พิจารณาจายปนผลเปนเงินสด 
 
เลขานุการบริษทั : รับทราบ และอยากใหผูถือหุนมองในอีกมมุหน่ึงวาหุนปนผลท่ีไดรบัไปน้ัน เมื่อผูถือหุนขายก็จะไดรบั 
Capital Gain ซึ่งบริษัทฯ มองวาเปนผลประโยชนของผูถือหุนและบริษทัฯ ในระยะยาว 
 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 
1. ในรายงานประจําป หนา 64 ระบวุา บริษัทฯ มีกาํไรตอหุนเทากับ 0.377 บาทตอหุน แตบริษัทฯ แจงวาได จายปนผลรวมใน

อัตรา 0.66 บาทตอหุน ใชหรือไม และปนี้มีการจายปนผลรวมทัง้หมดเทาไหร 
 

เลขานุการบริษทั : ยอดรวมการจายปนผลของปที่ผานมาเทากับ 0.66 บาทตอหุน สวนในปนี้มีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน และที่ขออนุมัตจิากผูถือหุนจายเพิม่เติมอีกประมาณ 0.27 บาทตอหุน รวมเปนประมาณ 0.37 
บาทตอหุน 
 

2. บริษัทฯ จายปนผลไปเรือ่ยๆ กําไรสะสมก็ลงลง อนาคตจะมีปญหาหรือไม 
 

เลขานุการบริษทั : ตามท่ีไดอธิบายไปแลวกอนหนานี ้
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  125,570,568 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9999  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถอืหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึน้อีกจาํนวน 20,000 เสียง 
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติอนมุัติใหลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากเดมิ 172,499,970 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
172,499,820 บาท โดยวิธีตดัหุนที่ยงัมิไดนําออกจาํหนายจํานวน 150 หุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษทัฯ ขอ 4 
ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน  ดวยคะแนนเสยีงมากกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถอืหุนท่ีเขาประชุม
และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิใหเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท และแกไขเพิม่เติมหนังสอืบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกบัการ
เพิ่มทุนจดทะเบยีน 
 

จากการท่ีบรษิัทฯ ไดมีมติเรือ่งการจายปนผลเปนหุนสามัญใหกับผูถอืหุน รายละเอยีดตามวาระท่ี 5 บริษัทฯ จะตองออกหุน
สามญัใหมจํานวน 43,124,955 หุน เพื่อรองรับการจายปนผลดงักลาว จงึเสนอตอทีป่ระชุมสามญัผูถอืหุน ประจําป 2556 
เพื่อพจิารณาอนมุัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 172,499,820 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
215,624,775 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 43,124,955 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสอื
บริคณหสนธิขอ 4 ของบริษทัฯ ใหสอดคลองกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 

ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิใหเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากเดิม 172,499,820 บาท เปนทุนจดทะเบยีนใหม 
215,624,775 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 43,124,955 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพือ่รองรับการจายหุน
ปนผล และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษทั ใหสอดคลองกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปนดังน้ี 
 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 215,624,775บาท (สองรอยสิบหาลานหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาท) 
 แบงออกเปน 215,624,775 หุน (สองรอยสิบหาลานหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน   

 หุนสามัญ 215,294,775หุน (สองรอยสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน (สามแสนสามหมื่นหุน) 
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 
1. หลังจากท่ีบริษัทฯ แปลงกําไรสะสมมาเปนทุน แลวมูลคาตามบญัชีจะเปนเทาไร  

 

เลขานุการบริษทั : มูลคาตามบญัชีไมนาจะลดลงมาก นาจะคงเหลือประมาณ 2.10-2.20 บาทตอหุน 
 

นายธารา ชลปราณ ี

1. ขอแกไข มูลคาตามบัญชตีอหุนในรายงานประจําป หนา 1 ที่ระบุไววา 2.461 บาทตอหุน ซึง่ถาหากนาํมาคดิใหมตามทีม่ีการ
เพิ่มทุนจากการจายปนผลเปนหุนในอัตราสวน 4 หุนเดมิตอ 1 หุนใหม จะพบวามูลคาตามบัญชีหายไปประมาณ 0.46 บาท 
ฉะน้ัน มูลคาตามบญัชีตอหุนควรจะประมาณ 2 บาทเทานัน้ และที่เมื่อสกัครูที่ไดอธบิายไปวามี Capital Gain ถึงสามเทา ซึง่
สามเทาน้ีเปนในเฉพาะสวนของหุนปนผลที่ไดรับ แตเมื่อมีการนาํมาถัวเฉลี่ยกับหุนเดิมที่มีอยูแลวจะตองมีคานอยกวาสามเทา 
นาจะให CFO เปนผูตอบจะไดคําตอบท่ีชัดเจนกวา  
 
เลขานุการบริษทั :  ตามท่ีทานไดอธิบาย ขอบคุณครับ  
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

  



 

- 12 - 

 

 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  125,570,568 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9999  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติอนมุัติใหเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากเดมิ 172,499,820 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
215,624,775 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 43,124,955 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพือ่รองรับการจายหุน
ปนผล และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษทัฯ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  ดวยคะแนน
เสียงมากกวาสามในส่ีของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 

จากการท่ีบรษิัทฯ ไดมีมติเรือ่งการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนตามวาระท่ี 5 บริษัทฯ จะตองจัดสรร
หุนสามัญรองรับการจายหุนปนผล 
 

เลขานุการบริษทัขอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุจํานวน 43,124,955 หุน รองรับการจายหุนปนผล 
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  125,570,638 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9999  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถอืหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึน้อีกจาํนวน 70 เสียง 
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติอนมุัตจิัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนจํานวน 43,124,955 หุน  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

ตามขอบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตาํแหนงจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจาํป 
สําหรบักรรมการทีต่องออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถือหุนในครั้งน้ีมีดังน้ี  
 
รายช่ือ ตําแหนง 
นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ 
ประธานอาํนวยการ 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและ ประธานเจาหนาที่
บริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบรษิัทท่ีมสีวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาใหนาํเสนอที่
ประชุมผูถอืหุนเพือ่พจิารณาให นายพิเสฐ จงึแยมปน และนายศีลชัย เกยีรติภาพนัธ กลับเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง  
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบคุคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวนตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตัง้ใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย นอกจากน้ี บุคคลดงักลาวทั้งสอง ยังเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 
เปนอยางดีและทีผ่านมาไดปฏบิัตหินาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมสีวนรวมสรางประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดอยาง
ดียิ่ง  
 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติทีด่ี ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ประสงคใหมีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากย่ิงขึ้น จงึขอใหผูถือหุนทุกราย ทั้งท่ีเห็นดวย ไม
เห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสยีงใหกับเจาหนาที่  
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน 
1. จากหนงัสือเชิญประชมุในหนา 4 ในวาระที่ 9 ระบุวา “ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก

โดยจํานวนใกลทีสุ่ดกับสวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจําป” แตในเมื่อกรรมการบริษัทมี 8 ทาน หน่ึงในสามก็เทากับ 
2.67 ฉะน้ัน ก็เทากับวาตองมีกรรมการออกถงึ 3 ทาน ไมใช 2 ทาน จงึสงสัยวาหลักปฏบิัติจรงิๆ ควรเปนเชนไร 
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ที่ปรึกษากฎหมาย :  ตามขอบงัคบัของบริษัทฯ ไดกาํหนดใหกรรมการออกจากตาํแหนงในการประชุมสามญัประจําป ใน
อัตรา 1 ใน 3 ถาจาํนวนกรรมการแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจาํนวนใกลเคยีงที่สุดกบัสวน 1 ใน 3 และ
กําหนดใหกรรมการทีต่องออกในปแรกและปที่สองหลังการจดทะเบียนใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการท่ีอยูในตาํแหนงนานท่ีสดุ เปนผูออกจากตาํแหนง 
 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกรรมการ 8 คน กรรมการที่ออกจากตาํแหนงในปแรกและปที่สองจะเปนจาํนวนปละ 3 คน ซึ่งเปน
จํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสดุกับสวน 1 ใน 3 สวนปที่สามกรรมการทีอ่ยูในตาํแหนงนานทีสุ่ดคอืจาํนวน 2 คนที่เหลอืจะเปนผูที่ออก
จากตาํแหนง และปตอๆ ไปจะใชหลกัเกณฑใหกรรมการทีอ่ยูในตาํแหนงนานท่ีสุด เปนผูออกจากตําแหนง ซึง่บริษทัฯ ไดใช
หลักเกณฑนี้ ซึ่งเมื่อไดพิจารณากรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงในการประชุมสามัญประจําป สองปที่ผานมากรรมการทีอ่ยูใน
ตําแหนงนานท่ีสุด คอื กรรมการ 2 คนที่ออกจากตําแหนงในการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2556 นี ้

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล  
 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

1. นายพิเสฐ จึงแยมปน  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  123,812,199 เสียง คิดเปนรอยละ 98.5925  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 151 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001  
งดออกเสียง 1,767,350 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4073  
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถอืหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึน้อีกจาํนวน 9,061 เสียง 
 

2. นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง 123,756,284 เสียง คิดเปนรอยละ 98.5480  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 151 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001  
งดออกเสียง 1,823,265 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4518  
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองคน กลบัเขาดํารงตาํแหนงกรรมการของบรษิัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึงดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีเขาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 10 พิจารณาอนมุัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556  
 

บริษัทฯ มนีโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกบัภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
การปฏิบัตงิานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดี จึงนาํเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมตัิคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 เปนจาํนวนเงินไมเกิน 6,000,000 
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
 
รายละเอียด ป 2555  ป 2556 (ปท่ีเสนอ)  
1. คาตอบแทนรายเดอืน 5,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 
2. คาเบ้ียประชมุ 15,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง  

สําหรบัประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

15,000 บาท/คน/ครั้ง สําหรับกรรมการ 
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/คน/ไตรมาส เหมือนเดิม 
4. เงินโบนสักรรมการ ดูหมายเหตุ * ดูหมายเหตุ * 
รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท/ป 6,000,000 บาท/ป 
* หมายเหตุ การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละคน โดยกําหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทานและกรรมการท่ีปรึกษาหนึ่งทาน  
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายธงชัย ลักขณะวสิิฎฐ ผูถือหุน  
1. ทําไมจึงขึ้นคาตอบแทนกรรมการจาก 5 ลานบาท เปน 6 ลานบาท 

 
เลขานุการบริษทั :  บริษัทฯ ไมไดปรับคาตอบแทนกรรมการมาเกือบ 10 ป ซึ่งบริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการในวงเงิน 
5 ลานบาท มาตลอด และในป 2552 ซึ่งเปนปทีบ่ริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการอิสระทัง้ 3 ทานและกรรมการท่ี
ปรึกษา ก็เสยีสละไมรับคาตอบแทนกรรมการ 
 

นายธารา ชลปราณ ีผูถือหุน 
1. คาตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 2 สวน คือ คาตอบแทนรายเดือนจาก 5,000 บาท/คน/เดือน เปน 10,000 บาท/คน/เดือน คา

เบี้ยประชมุปรับขึ้น เฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 15,000 บาท/คน/ครัง้ เปน 20,000 บาท/
คน/ครัง้ สงสัยวาในเม่ือกรรมการบางทานเปนผูบริหารของบริษัทอยูแลว จะไดคาตอบแทนในสวนน้ีดวยใชหรือไม  
 

เลขานุการบริษทั : ใชครับ 
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2. การเพิ่มข้ึนของคาตอบแทนในครัง้นี ้สงผลใหเงินโบนัสกรรมการในสวนที่จะจายใหกรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษาเพิ่ม

มากขึ้น เฉลี่ยคนละ 100,000 บาทตอป ซึ่งคิดวาเปนจาํนวนที่มากเกินไป 
 

เลขานุการบริษทั : อยางที่เรียนใหทราบวา บริษัทฯ ไมมีการปรบัขึ้นคาตอบแทนกรรมการมา 10 ป และแตละทานก็อุทศิ
เวลาสรางประโยชนใหแกบริษทัฯ และผลประกอบการที่เพิ่มขึน้จากเมื่อกอนราว 400-500 ลานบาทตอป มาเปน 1,000 ลาน
บาทตอป โดยในปทีบ่ริษัทฯ ขาดทุน กรรมการอสิระและกรรมการทีป่รึกษาก็เสียสละไมรบัเงินคาตอบแทน ซึง่บริษทัฯ 
พิจารณาแลววาการข้ึนคาตอบแทนดังกลาวสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการแตละทาน 

 

3. การขึ้นคาตอบแทนกรรมการในปนี้ถอืวาไมเหมาะสม เนือ่งจากเม่ือเปรียบเทียบผลประกอบการปนี้กับปที่แลวถือวาผล
ประกอบการในปนี้ลดลง  
 

เลขานุการบริษทั : รับทราบ 
 
ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษทั ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง 119,555,019 เสียง คิดเปนรอยละ 95.2025  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 6,024,681 เสียง คดิเปนรอยละ 4.7974  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2556 เปนเงนิจาํนวนไมเกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีเขาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 11 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจาํป 2556 
 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจาํกัด และขอบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามญัผูถือหุนแตงตัง้
ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คัดเลอืก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั โดยนายวิสทุธ์ิ เพรชพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวไิลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวมิล กฤตยา
เกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่2982 เปนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ  
 

เนื่องจากพจิารณาเห็นวาผูสอบบญัชดีังกลาวมีคุณสมบตัิตามที่สาํนักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยกําหนด และมี
ผลการปฏิบตัิงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชีของบริษัทสาํหรบัป 2556 เปนจํานวนเงนิ 1,620,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี้  
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รายละเอียด  ป 2555  ป 2556 (ปท่ีเสนอ) 
คาสอบบัญชงีบการเงินประจาํป  600,000 600,000 
คาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส  480,000 600,000 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย  460,000 420,000 
 บาท 1,540,000 1,620,000 
 

เลขานุการบริษทัไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายธารา ชลปราณ ีผูถือหุน 
1. ทําไมคาสอบทานงบการเงินของบรษิัทฯ รายไตรมาสเพิ่มขึน้จาก 480,000 บาท เปน 600,000 บาท แตคาสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยจงึลดลงจาก 460,000 บาท เปน 420,000 บาท 
 

เลขานุการบริษทั : คาสอบบญัชีจะคดิตามเวลาทีผู่สอบบญัชีใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละปมีการออกมาตรฐานบัญชีใหมๆ  
ซึ่งบริษัทฯ ตองปฏิบตัิตาม สงผลใหระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของผูสอบบัญชีเพิ่มมากขึน้ เชน เรื่องของผลตอบแทน
พนักงาน ซึง่ก็เริ่มใชในปนี้ ทาํใหผูสอบบญัชีตองปฏิบตัิงานเพิม่มากขึ้น 
 

การสอบทานงบการเงินของบริษัทยอยรายไตรมาส ทาํเพ่ือการสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ  ซึ่งถือเปนคาใชจายของ
บริษัทฯ สาํหรบัเหตผุลที่คาสอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอยลดลง เนือ่งจากธุรกรรมของบริษัทยอยบางบริษัทลดลง  
 

2. ทําไมคาใชจายในการสอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอยถูกนาํมาคดิรวมกับบริษัทฯ 
 
เลขานุการบริษทั : ตามกฎหมายแลว บริษัทยอยมีหนาที่จัดทําเฉพาะงบการเงินประจาํป แตเนื่องจากบริษัทฯ เปนบริษทั
มหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จงึมีหนาท่ีตองจดัทํางบการเงินรายไตรมาสเพิม่เติม ดงัน้ัน จงึมี
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยรวมเปนคาใชจายของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ตองนํางบรายไตรมาสของ
บริษัทยอยเหลานั้นมารวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพือ่นําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานของ
ราชการที่เก่ียวของ สาํหรบัคาสอบบญัชีงบการเงนิประจําปของบริษทัยอยนั้น จะไมถูกนาํมาคิดรวมกับบริษัทฯ 
 

ศักดิ์ชัย สกลุศรมีนตรี ผูถือหุน 
1. ในป 2554 บริษัทใดเปนผูสอบบญัชขีองบริษัทฯ 

 

เลขานุการบริษทั : บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั 
 

2. ในป 2555 บริษัทฯ ไดเปล่ียนมาใชบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คาสอบบัญชจีึงลดลงจากปทีผ่านมามาก แต
สังเกตวาคาสอบบัญชีของป 2556 ปรับขึ้นมาจากป 2555 จึงไมมั่นใจวา จะมีการปรับขึน้ไปเรื่อยๆ จนมีคาสอบบัญชีเทากับ 
จนบริษัท ดีลอยท ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด หรือไม ซึง่มองวาถาคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ จนมีราคาเทากัน
แลว บรษิัทฯ ก็ควรจะพจิารณาเปลี่ยนเปน บรษิัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั ซึ่งมีชื่อเสยีงและความ
แมนยาํมากกวา 
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จากการท่ีคาสอบบญัชีงบการเงินรายไตรมาสปรับขึ้นจาก 480,000 บาท เปน 600,000 บาท อยากทราบวาปหนาจะมีการ
ปรับข้ึนอีกรอยละ 20 หรือไม โดยขอใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูชี้แจงวาไดมีการเขาไปเจรจาตอรองคาสอบบญัชี
หรือไม 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลววาผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติ โดยไดคัดเลือกจากคุณภาพ
ของงาน ซึ่งคาสอบทานที่เพิ่มขึน้ก็มเีหตุผลตามที่เลขานุการบริษัทไดชี้แจงใหทราบ 
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษทัประกาศผลการนับคะแนน มผีูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  125,579,699 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9999  
ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  
 

สรุปวาทีป่ระชุมลงมติอนมุัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชปีระจาํป 2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีเขาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 12 เรือ่งอืน่ๆ  
หากมีผูถอืหุนจะเสนอวาระใหที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชญิประชมุ ผูถือหุนน้ันจะตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทัง้หมด  
 

มีผูถือหุนซักถามเพิม่เติมดังนี ้
 

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 
1. จากสถิติการลาออกของพนักงาน มกีารเขา-ออก คอนขางมาก อยากสอบถามวาทาํไมจงึมีการเขา-ออกของพนักงานมาก 

และเขาใจวาในการเขา-ออกของพนักงาน บริษัทฯ อาจจะตองมีการจายคาชดเชยใหแกพนักงานดวยหรือไม 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : บริษัทฯ มีการจางพนักงานในหลายรูปแบบ ซึ่งพนักงานบางกลุมจะเปนลักษณะสัญญาจางรายป 
(Annual Contract) เมื่อหมดสญัญา ก็ไมไดมีการตออายุ จึงดูเหมอืนวามีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก 
 

2. อยากสอบถามความคืบหนาของคดีแรงงาน 
 

เลขานุการบริษทั : บริษัทฯ ไดปฏบิตัิตามคาํพพิากษาของศาลช้ันตน และรับรูคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเแลว 
อยางไรก็ตามคดคีังกลาวอยูทีศ่าลฎกีา 
 

นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน 
1. ทําไมหุนบุรมิสิทธิ 10,000 หุน มีสิทธิออกเสียงเทากับหุนสามัญ 1 เสียง 

 

เลขานุการบริษทั : หุนบรุิมสทิธิเปนหุนที่มมีากอนที่บริษัทฯ จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ถาหากมีการยกเลิกหุน
บุริมสทิธิ ตองมีการเรยีกประชมุผูถือหุน ซึ่งกม็ีคาใชจายในการยกเลิกหุนบุริมสิทธิที่ไมคุมกัน 
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2. จากงบการเงินรวมในรายงานประจําปหนา 64 แสดงใหเห็นวา รายไดจากการใหบริการในปนี้ลดลงจาก 1,350 ลานบาท เปน 

1,288 ลานบาท เมือ่เทียบกับปกอน ตนทุนการใหบริการลดลงจาก 1,005 ลานบาท เปน 923 ลานบาท ซึ่งมองวาเปนการ
ลดลงตามสัดสวน แตคาใชจายในการขายกลบัเพิม่ขึ้นจาก 14 ลานบาท เปน 33 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร
เพิ่มขึ้นจาก 178 ลานบาท เปน 201ลานบาทเม่ือเทยีบกับปกอน จึงอยากสอบถามวาทําไมรายไดลดลง คาใชจายเพิ่มขึน้ 

 

เลขานุการบริษทั : รายไดทีล่ดลงเปนไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้น แตบริษทัฯ มีกําไรข้ันตนดีขึ้น แสดงวา บริษทัฯ มี
ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดขีึ้น สาํหรับคาใชจายในการขายและบริหารแบงออกเปน 2 สวน คือ คาใชจายคงท่ี (Fixed 
Cost) ซึง่เปนคาใชจายที่ไมเก่ียวของกับยอดขาย มียอดที่เพิม่ขึ้น กับ คาใชจายผันแปร (Variable Cost) ซึง่แปรผันตาม
ยอดขาย  
 

3. รายไดเงินปนผลในปตอๆ ไปจะลดลงหรือไม เพราะหากดจูากงบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงใหเห็นวา รายไดเงินปนผลลดลง
จาก 23 ลานบาท เปน 13 ลานบาท เม่ือเทียบกบัปกอน 
 

เลขานุการบริษทั : รายไดเงนิปนผลขึ้นอยูกบัผลประกอบการของแตละบริษัทยอย ซึง่ในปที่ผานมา ผลประกอบการของ
บริษัทยอยลดลง จงึทําใหรายไดเงินปนผลลดลง 
 

4. กรุณาอธิบายแนวโนมธุรกิจในอนาคตวาจะเปนเชนไร 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : เมื่อบรษิัทฯ จายหุนปนผล สามารถมองได 2 แบบ คอื บริษัทฯ กําลงัตองการเงิน หรือบริษัทฯ 
มีแผนทีจ่ะขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ไมไดอยูในแบบแรก สามารถดูไดจากงบการเงินของบริษัทฯ ขณะน้ี บริษทัฯ ประกอบ
ธุรกิจ MICE เวลาท่ีเรามองธุรกิจเราไมไดมองที่ Output เพียงอยางเดยีว แตเรามองเปน Value Chain คือ ตั้งแตตนน้าํจน
ปลายน้าํ ซึง่มี Value Chain ที่ยาว ทําใหบริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะสามารถเติบโตได สาํหรบัธุรกิจการสื่อสารองคความรู 
(Knowledge Communication) ซึ่งเปนเรื่องที่จาํเปนตอสงัคม บริษทัฯ พยายามผลักดัน เพราะเปนหนึง่ในนโยบายของเรา 
คือ การสรางคุณคารวมกับสังคม (Creating Shared Value) ซึ่งถอืวาบรษิัทฯ เปนผูบุกเบิกในธุรกิจนี้ โดยบริษัทฯ ได
สรางสรรคโครงการตางๆ ทีม่ีคุณคา ธุรกิจการสื่อสารองคความรู (Knowledge Communication) เปนธุรกิจขนาดที่ไมใชมี
เพียงในประเทศแตยังรวมถึงระดบัภูมิภาค ซึ่งสิ่งทีบ่ริษัทฯ ทําอยูในปจจบุัน คือ ดิจิตอลคอนเทนตและมีเดีย (Digital 

Content and Media) ยังถือวาเปนเพียงสวนหนึง่ของธุรกิจการส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication) จึงมองวา
บริษัทฯ มโีอกาสท่ีจะขยายธุรกิจตอไปไดอีก 
 

5. แนวโนมรายไดของธุรกิจ MICE และธุรกิจสื่อสารองคความรู (Knowledge Communication) เปนอยางไร 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : การเปลีย่นแปลงของรายไดของธุรกิจ MICE จะเปนการเปล่ียนแปลงในระยะสั้น หากมปีจจยัใด
มากระทบก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงทนัที สําหรับธุรกิจการสื่อสารองคความรู (Knowledge Communication) จะเปนการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึง่ทางสํานกังานสงเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB ซึ่งเปนองคกรมหาชน ไดให
รายละเอียดวาธุรกจิ MICE เปนธุรกิจที่มีโอกาสเตบิโตสูงราวรอยละ 10-15 ตอป  
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นางจันทิรา ลือสกุล ผูถือหุน 
1. บริษัทฯ มสีวนแบงทางการตลาดในธุรกิจ  MICE  เทาไร ใครเปนคูแขงของบริษัทฯ และแนวโนมธุรกิจใน 3-4 ป ขางหนาจะ

เปนอยางไร 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : ปโกกรุป จัดวาอยูในอันดบั Top จากการไดรับรางวัล Gold Award จาก Marketing Magazine 

อยากใหมองวาลูกคาของบริษัทฯ เชน กลุมยานยนต บริษัทฯ ไดทํางานใหกับแบรนดดงัระดบัตน เชน Mercedes Benz ซึ่งก็
เปนลูกคาของบริษัทฯ มากกวา 10 ป ซึ่งบริษัทฯ จะไมทาํงานใหกบัแบรนดที่เปนคูแขงกัน เนื่องจากเปนจรยิธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ  
 

ไมไดมจีัดทําขอมูลหรอืมีการสาํรวจสวนแบงทางการตลาด อยางไรก็ตามสามารถเปรียบเทียบขอมูลของบรษิัทที่ประกอบ
ธุรกิจใกลเคียงกันของบริษทัในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได  
 

2. มีการแขงขันในการประมูลงานสูงหรือไม และบริษัทฯ มีโอกาสมากนอยแคไหนท่ีจะประมลูงานได 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : สวนใหญรายไดของบริษัทฯ ไมไดมาจากการประมูลงาน แตมาจากการท่ีบริษัทฯ รวมสรางงาน
รวมกับลูกคา หรือ มาจากงานของบริษัทฯ เอง และมีเพยีงบางสวนที่มาจากการประมลู  
 

3. ในอนาคต งานในประเทศหรืองานจากตางประเทศ อยางใดจะมีการเติบโตมากกวากัน 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : มองวามีโอกาสเติบโตเทาๆ กัน หากสถานการณในประเทศเสถียรภาพ ก็เปนโอกาสทีด่ีสาํหรับ
บริษัทฯ 
 

4. เนื่องจากประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซยีน หรือ AEC ในเร็วนี้ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนในตางประเทศอื่นหรือไม 
 

นายศีลชยั เกียรติภาพนัธ : บริษัทฯ จัดวาเปน AEC อยูแลว ซึง่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต บริษทัฯ ก็มีเครือขายอยู
แลว  
 
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 

1. กิจการรวมคาโครงการ เอ-เซเวน ปโก จากรายงานประจําป หนา 97 ประกอบธุรกิจอะไร 
 

เลขานุการบริษทั : กิจการรวมคาโครงการ เอ-เซเวน ปโก เปนงานออกแบบงานใหกับหนวยงานรฐัวิสาหกิจ 
 

2. เหตุใดรายไดของธุรกจิดิจติอลคอนเทนตและมีเดีย (Digital Content and Media) จากรายงานประจําป หนา 16 ถึงลดลง
กวา 200 ลานบาท 
 

เลขานุการบริษทั : รายไดในสวนนี้เปนรายไดจากโครงการโทรทัศนครู ซึ่งลดลงเนื่องจากครบกําหนดอายุของสญัญา 
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3. จากรายงานประจาํป หนา 64 ที่มีการระบุหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ 22 ควรมีการแจกแจงตัวเลขมาใหชัดเจนมากกวา

นี้ และจากรายงานประจําป หนา 80 พบวาลูกหน้ีการคาลดลงแตทาํไมหน้ีสงสยัจะสญูจงึเพิม่ขึ้น เพราะอะไร เปนหนี้อะไรท่ีมี
การตัง้สํารองเพิ่มขึน้อีก 10 ลานบาท 

 

เลขานุการบริษทั : ในการพิจารณาต้ังหน้ีสงสยัจะสญู บริษัทฯ จะพจิารณาจากสถานะและอายุของลูกหนี้การคา  
 

4. รายไดเงินปนผล จากบริษัท ทซีีบีเอน็ จํากัด ลดลงจาก 13 ลานบาท เหลือ 4.5 ลานบาท และบริษัท เอฟซจีี จํากัด ลดลง
จาก 4 ลานบาท เหลอื 2 ลานบาท อยากทราบวา บริษัทยอยเหลานีม้นีโยบายลดการจายปนผลหรือมรีายไดลดลง  
 

เลขานุการบริษทั : รายไดจากเงินปนผลเปนไปตามผลการดาํเนินงานของบริษัทยอยน้ัน และไมมีนโยบายลดการจายปนผล 
 

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผูถือหุน 
1. ผมไดมีติดตามการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มาตลอด ในฐานะท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจสรางภาพลักษณทีด่ีใหกับลูกคา 

อยากใหพจิารณา สรางภาพลักษณทีด่ีของบริษัทฯ ตอผูถอืหุนดวย โดยการใหขอมูลของบริษัทฯ ใหมากขึน้ ซึ่งทีผ่านมามีนัก
ลงทุนหลายกลุมสนใจท่ีจะเขาเยี่ยมชมบริษทัฯ หรือพบปะผูบริหาร แตก็ไมไดรับการตอบรับแตอยางใด ฉะนัน้ จึงอยากให
บริษัทฯ จดั Opportunity Day ทุกไตรมาสและใหขอมูลมากกวาน้ี 
 

เลขานุการบริษทั : รบัทราบ  
 
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมพิจารณา และไมมีผูถือหุนซักถามใดๆ เพิ่มเตมิ เลขานุการบริษัทไดเชิญ นายเชีย 
ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กลาวปดประชุม  
 

ปดประชุมเวลา 12.30 น.  
 

 

 

 

 ลงชื่อ ......................................................... ประธานทีป่ระชุม  
 (นายเชีย ซอง เฮง)  


