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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดประชุมเวลา 10:00 น. 

สถานที่ประชุม : โพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค ห้องสราญรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธิน

พัฒนา  3  ถนนปร ะดิ ษฐ์ มนู ธ ร รม  ค ลองจั่ น  บ า งก ะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ 

ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 47 ราย และผู้รับมอบฉันทะจาก 

ผู้ถือหุ้นจ านวน 46 ราย รวมเป็น 93 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น

สามัญ153,650,909 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 153,650,909 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 71.2585 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ 

 

  (หุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 215,624,559 หุ้น นับเป็น

ค ะแนน เสี ย ง  215 , 294 , 592  เสี ย ง  แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามัญ 

215,294,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,559 เสียง และ

หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้น

บุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง) 

 

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธาน

กรรมการบริษัท เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้ 

 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการสรรหา และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

สรรหา และประธานอ านวยการ 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 
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4. นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท 

5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และที่ปรึกษาบริษัท 

6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 

และประธานได้แนะน า 

 

1. นายสุทิน โชติสิงห์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท 

2. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท 

 

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระที่ 1 ถึง 9 ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้ 

 

 การประชุมจะด าเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ 

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” 

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ท าหน้าที่แทน

ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบค าถามแทน 

 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะน าตนเอง 
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ ามีผู้ถือหุ้น 

ท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

เพื่อนับจ านวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา 

 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง

ที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อก ากับในบัตรลงคะแนนด้วย 

 

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะน าบัตรลงคะแนนของ  

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร  

ลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อ

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุก

ประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตัวเอง 

 

 กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน

หนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

 

 ส าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ  

 

 ส าหรับวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้ง

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท าได้โดย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
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การนับผลการลงคะแนน 

 

 บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้น า

ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 

 

 การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ที่จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

และบัตรเสีย หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่

ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ

เป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของ  

ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย ส าหรับคะแนนเสียงของ 

ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่น ามาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) 

และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) 

 

 หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนน

เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะ

ประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล าดับวาระ

ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดท ารายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด  รวมทั้งได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยแล้ว 

 

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,479,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ 

ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจ าปี และผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

 

ส าหรับรายงานคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจ าปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯขอสรุปในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 ปิโก กรุ๊ป มีพนักงานรวม 2,500 คน ใน 25 ประเทศ 34 ส านักงาน 

 

 หลังจากที่ปิโก ได้ขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง “นวัตกรรมสู่การเติบโต” หรือ “Innovate for Growth” ปิโก ได้มี

การริเริ่ม และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาด

แบบใหม่แก่ลูกค้า การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการท างาน รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ PICO+ (Pico Plus) 

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการให้บริการในส่วน Total Brand Activation ของ ปิโก กรุ๊ป 

 

 Pico+ เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะน าพาปิโกสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและความ

ช านาญขององค์กร ให้บริษัทฯ มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะน าเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่

หลากหลายในอนาคตให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

 ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวปิโกได้จัดตั้ง Digital Pico ขึ้น ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างสรรค์เครื่องมือ

ในรูปแบบดิจิตอลต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการหลักของปิโกกรุ๊ป โดย Pico TV เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจ

ภายใต้ Digital Pico ซึ่งเป็นส่วนธุรกิจที่เน้นการพัฒนาและผลิต แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดสดการจัดงานและกิจกรรมทางการตลาด

ต่างๆ ของลูกค้าเพื่อขยายผลการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในวงที่กว้างขึ้น 

 

 ส าหรับ ปิโก (ไทยแลนด์) เราให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์

นวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Innovation Culture) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ 

ปิโก กรุ๊ป 
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 เราเช่ือว่าการด าเนินธุรกิจในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมหรือ Creating Share Value (CSV) นั้น จะเป็น

แนวทางที่จะท าให้ ปิโก ประสบความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ในสังคมที่ยั่งยืน 

 

 โดยในปีที่ผ่านมา ปิโกได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทด้านการจัดอีเว้นต์อันดับ 2 จากการจัดอันดับ 50 บริษัทชั้นน า

ด้านการจัดอีเวนต์ของโลก โดยนิตยสาร Special Events ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้น าของ ปิโก ในอุตสาหกรรมการ

จัดอีเวนต์ระดับสากล 

 

 ในปี 2557 ปิโก (ไทยแลนด์) จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาองค์กรสู่การเป็นบริษัทฯแห่งอนาคต ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น แก่พนักงาน และแก่สังคมได้  

 

 หลังจากที่บริษัทฯได้ริเริ่มการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้หรือ 

Knowledge Communication ในปี 2548 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนา

วิชาชีพครู ในวันนี้ ปิโก (ไทยแลนด์) ได้รับการยอมรับจากนักการศึกษาจากทั่วประเทศในฐานะผู้สื่อสารองค์ความรู้ 

หรือ Knowledge Communication Agent จากสิ่งที่เราท ามาตลอด ซึ่งก็คือ การน าเสนอและถ่ายทอดนวัตกรรม

การพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ จากทั่วโลกแก่ครูไทย ซึ่งการได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางนี้ ถือเป็นก้าวย่างแห่งการเติบโตที่ส าคัญอีกก้าวของบริษัทฯ 

 

 ผลงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดงาน ITU Telecom World 2013 ที่จัดขึ้น

ในประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานนิทรรศการและบริหารงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการ 

ออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นน าต่างๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29  และงานบางกอก

อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34 การจัดงาน EDUCA 2013 หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา มียอดครูเข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ มากกว่า 

50,000 คน รวมถึงการบริหารจัดการและผลิตรายการส าหรับช่องมหิดลแชลแนล (Mahidol Channel) ที่

ออกอากาศผ่านทางช่องดาวเทียม CTH ช่อง 107  

 

 ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2556 ในภาพรวม บริษัทฯ มียอดขาย 1,043 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 40 ล้านบาท 

โดยเป็นรายได้จากการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ร้อยละ 33 การบริหารจัดการและการ

บริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) ร้อยละ 50 และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสาร

องค์ความรู้ (Knowledge Communication) ร้อยละ 17 

 

 ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับการเติบโตของบริการ

หลักทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่าง

ครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) และการสร้างสรรค์แหล่งส่ือสารองค์ความรู้ (Knowledge 

Communication) รวมถึงบริษัทฯ จะเน้นการขยายการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ (Niche Industries)  ด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมจากการให้บริการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น

ตามแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Creating Shared Value (CSV) 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2556  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ตุลาคม 2556 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

สินทรัพย์รวม 819 760 627  879 820 730 

หนี้สินรวม 443 371 233  469 396 291 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 376 389 394  410 424 439 

รายได้รวม 1,249 1,204 865  1,362 1,288 1,043 

ค่าใช้จ่ายรวม 204 221 188  241 271 243 

ก าไรสุทธ ิ 61 60 29  75 66 40 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.282 0.280 0.136  0.344 0.302 0.174 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น 

 

1. รายได้ลดลงร้อยละ 25 แต่ก าไรสุทธิลดลงมากกว่าถึงร้อยละ 50 เป็นเพราะเหตุใด 

 

เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายรวมทั้งต้นทุนในการขายประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ซึ่งในส่วนของ

รายได้ที่ลดลงเมื่อหักด้วยต้นทุนคงที่ ท าให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิลดลงมากกว่ารายได้  

 

2. ขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่ด้วย 

 

เลขานุการบริษัท : จากงบการเงินรวมในรายงานประจ าปี หน้า 92 อัตราก าไรขั้นต้นอยู่ในอัตราเท่าเดิม เท่ากับ 

ร้อยละ 28 ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เท่ากับ 243 ล้านบาท  

 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในรายงานประจ าปี หน้า 154 ในขณะที่รายได้ลดลง แต่ท าไมต้นทุนเพิ่มขึ้น 

 

เลขานุการบริษัท : ในหน้า 154 เป็นเรื่องของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับปิโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นรายการตาม

ธุรกิจปกติ ค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด  
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4. ในรายงานประจ าปี หน้า 154 ข้อ ค)  ค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์

เนชั่นแนล พีทีอี จ ากัด ร้อยละ 2.53 คืออะไร 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีสัญญาการจ่ายค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายและชื่อทางการค้าในอัตราร้อยละ 2.53 ของ

รายได้ ในอัตราเท่าเดิมทุกๆ ปี  

 

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น 

 

1. เงินที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ ใช้ลงทุนในอะไรบ้าง 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ลงทุนซื้อ Geodesic Dome ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริการลูกค้าได้หลากหลาย

มากขึ้น  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,579,553 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 99,714 เสียง 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นสามัญ

จ านวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 21,562,456 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แกผู่้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 
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เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น 

 

1. จากรายงานการประชุมปีที่แล้ว ในหน้า 11 ที่คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี และคุณธารา ชลปราณี ได้สอบถามเรื่อง

การแปลงก าไรสะสมมาเป็นทุนและมูลค่าทางบัญชี รบกวนช่วยอธิบายด้วย 

 

เลขานุการบริษัท : เป็นค าถามที่เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเมื่อปีที่แล้ว ซึ่ง เสมือนเป็นการโอนย้าย 

ก าไรสะสมไปจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในส่วนของมูลค่าทางบัญชี มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหารด้วยจ านวนหุ้นที่ออก

ทั้งหมด  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2556 และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 215,624,775 บาท และทุนส ารองตามกฎหมาย (ก่อน

จัดสรรเพิ่มเติม) จ านวน 14,521,556 บาท และมีก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 จ านวน 

29,301,685 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงได้จัดสรรก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 

1,471,726 บาท ท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นจ านวน 15,993,282 บาท 

และบริษัทฯ ขอเสนอเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเป็นจ านวน  21,562,456 บาท หรือประมาณร้อยละ 74 ของก าไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว 
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เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น 

 

1. ท าไมบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนี้ 

 

เลขานุการบริษัท : การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 29  

ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 21 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ รวมทั้งก าไรสะสมเหลือเพียง 40 ล้านบาท ฉะนั้น หากมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกอาจส่งผลกระทบต่อ

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากข้อมูลตลาดทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในรายงานประจ าปี หน้า 100 

แสดงให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของ MAI และ SET บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน 

ร้อยละ 5.6 ในขณะที่ MAI เท่ากับร้อยละ 1.42 และ SET เท่ากับร้อยละ 3.06 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของ

บริษัทฯ เป็นที่น่าพอใจมากกว่าของ MAI  และ SET 

 

2. จากรายงานการประชุมปีที่แล้ว หน้า 10 ขอฝากให้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เพราะส่งผลต่อราคาหุ้น

ในตลาด 

 

เลขานุการบริษัท : ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ท าให้จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้น dilute ลง 

ตามจ านวนหุ้นที่้เพิ่มขึ้น  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,580,190 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 637 เสียง 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพิ่มเติมเป็นจ านวน 1,471,726 

บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมท าให้บริษัทฯมีทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่  31 ตุลาคม 

2556 เป็นจ านวน 15,993,282 บาท และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็น 

เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุม

สามัญประจ าปี ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้ 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และรองประธานกรรมการบริหาร 

นายยอง ชุน คอง* กรรมการบริษัท 

นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา  

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

*นายยอง ชุน คอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 แทน นายชุง ชี คีออง กรรมการที่

ลาออก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายชุง ชี คีออง 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชีย ซอง เฮง นายยอง ชุน คอง และนางศศิธร พงศธร กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสามยังเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มี

การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง

ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ 
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เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

1. นายเชีย ซอง เฮง 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,630,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 50,000 เสียง 

 

2. นายยอง ชุน คอง 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,630,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

3. นางศศิธร พงศธร 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,630,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงน าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557 (ปีที่เสนอ)  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน/เดือน เหมือนเดิม 

2. ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/คน/ครั้ง  

ส าหรับประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

15,000 บาท/คน/ครั้งส าหรับ

กรรมการ 

เหมือนเดิม 

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

4. เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ * ดูหมายเหตุ * 

รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท/ปี เหมือนเดิม 

*หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละคน โดยก าหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน  

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,650,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 20,719 เสียง 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยนายวิสุทธิ์  

เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

 

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ 

ปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียด  ปี 2556 ปี 2557 (ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี  600,000 600,000 

ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส  600,000 600,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย  420,000 420,000 

 บาท 1,620,000 1,620,000 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

รับรองด้วยคะแนนเสียง 153,650,909 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่รบัรองด้วยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ 

 

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้น

จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  

 

มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 

 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น 

 

1. ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Geodesic Dome ว่าซื้อเมื่อใด ราคาเท่าไร กี่ปีถึงจะคุ้มทุน 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : Geodesic Dome ถือว่าเป็นบริการใหม่ของบริษัทฯ โดยขอยกตัวอย่าง เช่น งาน

เปิดตัวรถยนต์รุ่น A-Class ของ Mercedes Benz เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีการใช้โดมดังกล่าวในการจัดงาน  

ถือว่าเป็นงานอีเว้นต์ที่มีความโดดเด่นมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งเราไม่มีและเป็นความลับทางการค้า (Trade Secret) 

ของบริษัทฯ จึงขออนุญาตไม่เปิดเผยในรายละเอียด 

 

2. จากรายงานประจ าปี หน้า 122 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 ล้านบาทนี้ ใช้ลงทุนในบริษัทอะไร 

 

เลขานุการบริษัท : ตามรายงานการประชุมหน้า 135 และ 136 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพิ่มเติม เนื่องจากมีการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท ทีซีบีเอ็น จ ากัด มีการเพิ่มทุนจากเดิม 5 ล้านบาท 

เป็น 10 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ ากัด 1.63 ล้านบาท 

 

3. ช่วยสรุปเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจกรรมด าเนินงานในงบการเงินรวม เมื่อปี 2555 ราว 200 ล้านบาท แต่ปีนี้

ขาดทุน 

 

เลขานุการบริษัท : ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมด าเนินงาน 11 ล้านบาท กิจกรรมลงทุน 42 

ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงิน 43 ล้านบาท ท าให้เงินสดคงเหลือลดลง  
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นายภูมิรพี อนันทสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

1. อยากทราบทิศทางของบริษัทฯ ในปีนี้ว่ามีโครงการใหม่ๆ อะไรบ้าง 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ มีรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) MICE ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตทาง

การเมือง 2) ธุรกิจสื่อสารองค์ความรู้ เป็นธุรกิจที่จัดท าศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ในส่วนงานที่เกี่ยวกับภาครัฐ 

ได้รับผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 3) ดิจิตอล คอนเทนต์ ซึ่งเมื่อ 3 ปีก่อนได้สร้างรายได้เป็นที่

น่าพอใจ โดยในปีที่ผ่านมามีการเปิดประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลมาติดต่อ 

ให้บริษัทฯ ผลิตคอนเทนท์ด้าน Documentary Variety 

 

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น 

 

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดอยู่ 200 ล้านบาท จึงมีโครงการที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากมาเสนอเพื่อพิจารณา

ลงทุนใน บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีเงินสด 200 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชี 2 บาทต่อหุ้น และ

ราคาหุ้นในตลาดประมาณ 1.70 บาทต่อหุ้น Market Yield ราวร้อยละ 6 จึงขอเสนอให้พิจารณาซื้อหุ้นคืน 

 

เลขานุการบริษัท : รับทราบ 

 

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น 

 

1. อยากทราบผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2557 

 

เลขานุการบริษัท : รอเดือนมีนาคม จะมีการประกาศงบการเงินให้ทราบ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ 

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

 

 

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

 (นายเชีย ซอง เฮง)  


