
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 เปดประชุมเวลา 10:00 น. 

สถานท่ีประชุม : โพธาลัย เลเชอร  พารค ห องสราญรมย เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3  

ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป กรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน 

ผูเขาประชุม : ผูถือหุนเขาประชุมดวยตัวเอง 47 ราย และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนจํานวน  

46 ราย รวมเปน 93 ราย นับเปนจํานวนหุนสามัญ153,650,909 หุน นับเปน

คะแนนเ สียง 153,650,909 หุ น คิด เปนร อยละ 71.2585 ของจํานวน หุน ท่ี

ออกจําหนายแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 

  (หุน ท่ีออกจําหนายแลว ท้ังหมด 215,624,559 หุน นับ เปนคะแนนเสียง 

215,294,592 เสียง แบงเปนหุนสามัญ 215,294,559 หุน นับเปนคะแนนเสียง 

215,294,559 เสียง และหุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน นับเปนคะแนนเสียง 33 เสียง 

โดยหุนบุริมสิทธิ 10,000 หุน ออกเสียงได 1 เสียง) 

 

กอนการประชุม นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท ไดเรียนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 

เปดประชุมและกลาวตอนรับผูถือหุน รวมท้ังแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหาร ดังนี้ 

 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา 

และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ

ประธานอํานวยการ 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

4. นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท 

5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดคาตอบแทน และท่ีปรึกษาบริษัท 

6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

7. นายเสริญ วิเทศพงษ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

9. นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท 
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และประธานไดแนะนํา 

 

1. นายสุทิน โชติสิงห ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท 

2. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีบริษัท 

 

ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายให นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ท่ี 1 ถึง 9 ตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงถึงระเบียบ ขอบังคับสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน เปนดังนี้ 

 

 การประชุมจะดําเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับ

ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมในวันนี้ 

 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนมีขอซักถาม ใหถามเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเปนประเด็นอ่ืนใหถามใน “วาระอ่ืนๆ” ท้ังนี้ เพื่อ

ไมใหเสียเวลาแกผูถือหุนทานอ่ืน และในกรณีท่ีผูถือหุนสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูทําหนาท่ีแทนประธานอาจมอบหมาย

ใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ เปนผูตอบคําถามแทน 

 

 สําหรับผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะซักถาม กรุณาใชไมโครโฟน ณ จุดท่ีจัดเตรียมไว พรอมแนะนําตนเอง 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระและจะสอบถามวามีผูถือหุน 

ทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หากมีขอใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เพื่อนับ

จํานวนคะแนนเสียงท่ีใชเปนมติท่ีประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น ท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็น

ดวยท้ังหมด ยกเวนในวาระท่ี 6 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะเซ็นตชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดวย 

 

 หากผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และลง

ลายมือชื่อ ในบัต รลงคะแนน ท่ีเจ าหนา ท่ี ได แจก ใหก อนเขาประชุม โดย เจ าหน า ท่ีจ ะนําบัต รลงคะแนนของ 

ผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิไดลงลายมือชื่อในบัต ร  

ลงมติมากกวา 1 ชอง หรือมีการขีดฆาบัตรท้ังบัตร จะถือวาเปนบัตรเสีย 

 

 กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนตอ

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 

 

 กรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตัวเอง 

 

 กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถือหุนไดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใน

หนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงตามท่ีผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
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 สําหรับมติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 ยกเวนวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ซึ่งเปนเร่ืองเพื่อทราบ ไมมีการลงมติ  

 

 สําหรับวาระท่ี 9 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

การนับผลการลงคะแนน 

 

 บริษัทฯ ไดใชบริการระบบจัดการประชุมผูถือหุนของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดนําระบบ

บารโคดมาใชในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 

 

 การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ท่ีจะตองมีการลงมติในแตละวาระ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย งดออกเสียง และ

บัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง ท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ี

บริษัทฯ ไดบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือเปนคะแนนเสียงของผูถือหุน

ท่ีเห็นดวยท้ังหมด ท้ังนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน ไดแก  

คะแนนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และบัตรเสีย สําหรับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียงจะไมนํามาคิดเปนฐานในการ

นับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และขอบังคับของบริษัท ขอ 41 (1) 

 

 หลังจากการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียง เห็น

ดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนน

เปนรายบุคคล 

 

เลขานุการบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชุมแทนประธานบริษัทไดเร่ิมการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 

บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ 

ดวยแลว 

 

เลขานุการบริษัทเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ตามท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน

ไดพิจารณาลวงหนาแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,479,839 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ 

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินงานประจําป 2556 

 

สําหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 

2556 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว บริษัทฯขอสรุปในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

 ปโก กรุป มีพนักงานรวม 2,500 คน ใน 25 ประเทศ 34 สํานักงาน 

 

 หลังจากท่ีปโก ไดขับเคล่ือนองคกรตามแนวทาง “นวัตกรรมสูการเติบโต” หรือ “Innovate for Growth” ปโก ไดมีการริเร่ิม 

และพัฒนาแนวคิดใหมๆ ในการใหบริการอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการสรางสรรคกลยุทธทางการตลาดแบบใหมแกลูกคา การ

พัฒนาองคความรูเพื่อตอยอดในการทํางาน รวมถึงการกําหนดกลยุทธ PICO+ (Pico Plus) ซึ่งเปนกลยุทธใหมท่ีมุง

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการใหบริการในสวน Total Brand Activation ของ ปโก กรุป 

 

 Pico+ เปนกลยุทธสําคัญท่ีจะนําพาปโกสูการเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถและความชํานาญ

ขององคกร ใหบริษัทฯ มีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะนําเสนอการใหบริการในรูปแบบใหมๆ ท่ีหลากหลายในอนาคตใหแก

ลูกคาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 ท้ังนี้ จากกลยุทธดังกลาวปโกไดจัดตั้ง Digital Pico ข้ึน ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการพัฒนาและสรางสรรคเคร่ืองมือใน

รูปแบบดิจิตอลตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพการใหบริการหลักของปโกกรุป โดย Pico TV เปนตัวอยางหนึ่งของธุรกิจภายใต 

Digital Pico ซึ่งเปนสวนธุรกิจท่ีเนนการพัฒนาและผลิต แอพพลิเคชั่น (Application) ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมาย โดยแอพพลิเคชั่นดังกลาวจะเปนการถายทอดสดการจัดงานและกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ของลูกคาเพื่อ

ขยายผลการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในวงท่ีกวางข้ึน 

 

 สําหรับ ปโก (ไทยแลนด) เราใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการสงเสริมวัฒนธรรมในองคกรท่ีเอ้ือตอการสรางสรรค

นวัตกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable Innovation Culture) ซึ่งถือเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของ ปโก กรุป 

 

 เราเชื่อวาการดําเนินธุรกิจในลักษณะการสรางคุณคารวมกับสังคมหรือ Creating Share Value (CSV) นั้น จะเปน

แนวทางท่ีจะทําให ปโก ประสบความสําเร็จในการเปนองคกรท่ียั่งยืน ในสังคมท่ียั่งยืน 
 

 โดยในปท่ีผานมา ปโกไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทดานการจัดอีเวนตอันดับ 2 จากการจัดอันดับ 50 บริษัทชั้นนําดานการ

จัดอีเวนตของโลก โดยนิตยสาร Special Events ซึ่งแสดงถึงความเปนผูนําของ ปโก ในอุตสาหกรรมการจัดอีเวนตระดับ

สากล 
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 ในป 2557 ปโก (ไทยแลนด) จะกาวเขาสูปท่ี 10 ของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นท่ีจะ

พัฒนาองคกรสูการเปนบริษัทฯแหงอนาคต ท่ีสามารถสรางความมั่งคั่งใหแกผูถือหุน แกพนักงาน และแกสังคมได  
 

 หลังจากท่ีบริษัทฯไดริเร่ิมการใหบริการในรูปแบบใหมท่ีเรียกวาการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรูหรือ Knowledge 

Communication ในป 2548 โดยมุงเนนท่ีการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาวิชาชีพครู ในวันนี้ ปโก (ไทย

แลนด) ไดรับการยอมรับจากนักการศึกษาจากท่ัวประเทศในฐานะผูส่ือสารองคความรู หรือ Knowledge Communication 

Agent จากส่ิงท่ีเราทํามาตลอด ซึ่งก็คือ การนําเสนอและถายทอดนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบ

ใหมๆ จากท่ัวโลกแกครูไทย ซึ่งการไดรับการยอมรับอยางกวางขวางนี้ ถือเปนกาวยางแหงการเติบโตท่ีสําคัญอีกกาวของ

บริษัทฯ 
 

 ผลงานท่ีโดดเดนของบริษัทฯ ในป 2556 ไดแก การมีสวนรวมในการจัดงาน ITU Telecom World 2013 ท่ีจัดข้ึนใน

ประเทศไทย ในฐานะผูจัดงานนิทรรศการและบริหารงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารจัดการ ออกแบบ และ

สรางสรรคบูธใหแกคายรถชั้นนําตางๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต คร้ังท่ี 29  และงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร

โชว คร้ังท่ี 34 การจัดงาน EDUCA 2013 หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเปนงานท่ีบริษัทฯ เปนผู

ริเร่ิมข้ึน โดยในปท่ีผานมา มียอดครูเขารวมงานจากท่ัวประเทศ มากกวา 50,000 คน รวมถึงการบริหารจัดการและผลิต

รายการสําหรับชองมหิดลแชลแนล (Mahidol Channel) ท่ีออกอากาศผานทางชองดาวเทียม CTH ชอง 107  
 

 สําหรับผลประกอบการประจําป 2556 ในภาพรวม บริษัทฯ มียอดขาย 1,043 ลานบาท กําไรสุทธิ 40 ลานบาท โดยเปน

รายไดจากการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) รอยละ 33 การบริหารจัดการและการบริการอยางครบ

วงจรในธุรกิจไมซ (MICE Management and Service) รอยละ 50 และการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู (Knowledge 

Communication) รอยละ 17 
 

 สําหรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2557 นั้น บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับการเติบโตของบริการหลักท้ัง 3 

สวน ไดแก การสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอยางครบวงจรในธุรกิจไมซ 

(MICE Management and Service) และการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication) รวมถึงบริษัทฯ 

จะเนนการขยายการใหบริการในกลุมอุตสาหกรรมเฉพาะ (Niche Industries)  ดวย ท้ังนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นวา บริษัทฯ จะไดรับการ

ตอบรับท่ีดีจากสังคมจากการใหบริการตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดสรางสรรคข้ึนตามแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเนนการสรางคุณคารวมกับ

สังคม หรือ Creating Shared Value (CSV) 
 

เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ถือวาท่ีประชุมไดรับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 

เลขานุการบริษัทขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป ส้ินสุด 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแลว ท้ังนี้ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 สรุป

สาระสําคัญไดดังนี ้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

หนวย: ลานบาท ป 2554 ป 2555 ป 2556  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

สินทรัพยรวม 819 760 627  879 820 730 

หนี้สินรวม 443 371 233  469 396 291 

สวนของผูถือหุนรวม 376 389 394  410 424 439 

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

คาใชจายรวม 204 221 188  241 271 243 

กําไรสุทธ ิ 61 60 29  75 66 40 

กําไรตอหุน (บาท) 0.282 0.280 0.136  0.344 0.302 0.174 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซกัถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน 

 

1. รายไดลดลงรอยละ 25 แตกําไรสุทธิลดลงมากกวาถึงรอยละ 50 เปนเพราะเหตุใด 

 

เลขานุการบริษัท : คาใชจายรวมท้ังตนทุนในการขายประกอบดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผัน ซึ่งในสวนของรายไดท่ีลดลง

เมื่อหักดวยตนทุนคงท่ี ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงมากกวารายได  

 

2. ขอใหชวยอธิบายเกี่ยวกับตนทุนคงท่ีดวย 

 

เลขานุการบริษัท : จากงบการเงินรวมในรายงานประจําป หนา 92 อัตรากําไรข้ันตนอยูในอัตราเทาเดิม เทากับ 

รอยละ 28 สวนคาใชจายท่ีเปนตนทุนคงท่ีเทากับ 243 ลานบาท  

 

3. คาใชจายในการบริหารในรายงานประจําป หนา 154 ในขณะท่ีรายไดลดลง แตทําไมตนทุนเพิ่มข้ึน 

 

เลขานุการบริษัท : ในหนา 154 เปนเร่ืองของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ กับปโก กรุป ซึ่งเปนรายการตามธุรกิจปกติ 

คาใชจายระหวางกันท่ีเพิ่มข้ึนไมไดเปนการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด  

 

4. ในรายงานประจําป หนา 154 ขอ ค)  คาธรรมเนียมของบริษัทฯ ท่ีจะตองจายใหกับบริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล 

พีทีอี จํากัด รอยละ 2.53 คืออะไร 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีสัญญาการจายคาสิทธิการใชเคร่ืองหมายและชื่อทางการคาในอัตรารอยละ 2.53 ของรายได ใน

อัตราเทาเดิมทุกๆ ป  

 

นายสถาพร วุฒิกานนท ผูถือหุน 

 

1. เงินท่ีใชในกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ ใชลงทุนในอะไรบาง 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ลงทุนซื้อ Geodesic Dome ซึ่งเปนนวัตกรรมใหม เพื่อใหบริการลูกคาไดหลากหลายมากข้ึน  

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,579,553 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 99,714 เสียง 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ค ร้ัง ท่ี 4/2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2556 มีมติ ใหจายเ งินปนผล 

ระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 

215,294,559 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 330,000 หุน รวมท้ังส้ินจํานวน 215,624,559 หุน คิดเปนเงินท้ังส้ิน 21,562,456 

บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน 

 

1. จากรายงานการประชุมปท่ีแลว ในหนา 11 ท่ีคุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี และคุณธารา ชลปราณี ไดสอบถามเร่ืองการ

แปลงกําไรสะสมมาเปนทุนและมูลคาทางบัญชี รบกวนชวยอธิบายดวย 

 

เลขานุการบริษัท : เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับการจายปนผลเปนหุนสามัญเมื่อปท่ีแลว ซึ่งเสมือนเปนการโอนยายกําไรสะสมไปจาย

เปนหุนปนผล ในสวนของมูลคาทางบัญชี มาจากสวนของผูถือหุนสุทธิหารดวยจํานวนหุนท่ีออกท้ังหมด  

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ถือวาท่ีประชุมไดรับทราบรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล 

 

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2556 และงดจายเงินปนผลเพิ่มเติม 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 215,624,775 บาท และทุนสํารองตามกฎหมาย (กอนจัดสรร

เพิ่มเติม) จํานวน 14,521,556 บาท และมีกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 จํานวน 29,301,685 บาท เพื่อให

เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 1,471,726 บาท ทําใหบริษัทฯ มีทุนสํารองตาม

กฎหมาย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 เปนจํานวน 15,993,282 บาท และบริษัทฯ ขอเสนอเพื่อพิจารณางดจายเงินปนผล

เพิ่มเติมสําหรับป 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจํานวน  21,562,456 บาท หรือประมาณรอยละ 

74 ของกําไรสุทธิซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ แลว 
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เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน 

 

1. ทําไมบริษัทฯ ไมจายเงินปนผลในปนี้ 

 

เลขานุการบริษัท : การจายเงินปนผลจะพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งในปนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 29 ลานบาท และ

มีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 21 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ รวมท้ังกําไรสะสม

เหลือเพียง 40 ลานบาท ฉะนั้น หากมีการจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จาก

ขอมูลตลาดทางดานการเงินของบริษัทฯ ท่ีแสดงในรายงานประจําป หนา 100 แสดงใหเห็นวา อัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ 

เมื่อเทียบคาเฉล่ียของ MAI และ SET บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน รอยละ 5.6 ในขณะท่ี MAI เทากับรอยละ 1.42 และ 

SET เทากับรอยละ 3.06 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนของบริษัทฯ เปนท่ีนาพอใจมากกวาของ MAI  และ SET 

 

2. จากรายงานการประชุมปท่ีแลว หนา 10 ขอฝากใหพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลเปนหุน เพราะสงผลตอราคาหุนในตลาด 

 

เลขานุการบริษัท : ปท่ีแลวมีการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ ทําใหจํานวนหุนเพิ่มข้ึน สงผลใหราคาหุน dilute ลง ตาม

จํานวนหุนท่ีเพิ่มข้ึน  

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้  

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,580,190 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000  

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 637 เสียง 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติจัดสรรกําไรสุทธสํิาหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 เพิ่มเติมเปนจํานวน 1,471,726 บาท เปน

ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่ม เติม ทําใหบริษัทฯมีทุน สํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เปน

จํานวน 15,993,282 บาท และงดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสําหรับป 2556 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป 

สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้มีดังนี้ 
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รายช่ือ ตําแหนง 

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

และรองประธานกรรมการบริหาร 

นายยอง ชุน คอง* กรรมการบริษัท 

นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

* นายยอง ชุน คอง ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 แทน นายชุง ชี คีออง กรรมการท่ีลาออก 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระท่ีเหลืออยูของนายชุง ชี คีออง 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาใหนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นายเชีย ซอง เฮง นายยอง ชุน คอง และนางศศิธร พงศธร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวท้ังสามยังเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีและท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแก

บริษัทฯ ไดอยางดียิ่ง 

 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประสงคใหมี 

การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอใหผูถือหุนทุกราย ท้ังท่ีเห็นดวย  

ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงใหกับเจาหนาท่ี 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

1. นายเชีย ซอง เฮง 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,630,190 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 50,000 เสียง 
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2. นายยอง ชุน คอง 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,630,190 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

3. นางศศิธร พงศธร 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,630,190 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000  

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการท้ังสามคน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่งดวยคะแนน

เสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 

 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 

บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายละเอียด ป 2556 ป 2557 (ปที่เสนอ)  

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

2. คาเบี้ยประชุม 20,000 บาท/คน/คร้ัง  

สําหรับประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

15,000 บาท/คน/คร้ังสําหรับ

กรรมการ 

เหมือนเดิม 

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

4. เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ * ดูหมายเหตุ * 

รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท/ป เหมือนเดิม 

* หมายเหตุ การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ

แตละคน โดยกําหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทานและกรรมการท่ีปรึกษาหนึ่งทาน  

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,650,909 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 20,719 เสียง 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 เปนเงินจํานวนไมเกิน 6,000,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2557 

 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คัด เ ลือกบ ริษัท สอบบัญชี  ดี  ไอ เอ อินเตอร เนชั่ นแนล จํากั ด โดยนายวิ สุทธิ์  เพชรพาณิชกุ ล  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

 

เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2557 เปนจํานวนเงิน 

1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
รายละเอียด  ป 2556 ป 2557 (ปที่เสนอ) 

คาสอบบัญชีงบการเงินประจําป  600,000 600,000 

คาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส  600,000 600,000 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย  420,000 420,000 

 บาท 1,620,000 1,620,000 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 153,650,909 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2557 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ 

 

หากมีผูถือหุนจะเสนอวาระใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนนั้นจะตองมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  

 

มีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 

 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน 

 

1. ชวยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Geodesic Dome วาซื้อเมื่อใด ราคาเทาไร กี่ปถึงจะคุมทุน 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : Geodesic Dome ถือวาเปนบริการใหมของบริษัทฯ โดยขอยกตัวอยาง เชน งานเปดตัวรถยนต

รุน A-Class ของ Mercedes Benz เมื่อชวงกลางปท่ีผานมา มีการใชโดมดังกลาวในการจัดงาน ถือวาเปนงานอีเวนตท่ีมี

ความโดดเดนมาก ซึ่งเปนส่ิงท่ีคูแขงเราไมมีและเปนความลับทางการคา (Trade Secret) ของบริษัทฯ จึงขออนุญาตไม

เปดเผยในรายละเอียด 

 

2. จากรายงานประจําป หนา 122 เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 ลานบาทนี้ ใชลงทุนในบริษัทอะไร 

 

เลขานุการบริษัท : ตามรายงานการประชุมหนา 135 และ 136 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพิ่มเติม 

เนื่องจากมีการเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติม ไดแก บริษัท ทีซีบีเอ็น จํากัด มีการเพิ่มทุนจากเดิม 5 ลานบาท เปน 10 ลานบาท 

และลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษัท ฟฟตี้พลัส เอเชีย จํากัด 1.63 ลานบาท 

 

3. ชวยสรุปเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจกรรมดําเนินงานในงบการเงินรวม เมื่อป 2555 ราว 200 ลานบาท แตปนี้ขาดทุน 

 

เลขานุการบริษัท : ในป 2556 บริษัทฯ ใชกระแสเงินสดในกิจกรรมดําเนินงาน 11 ลานบาท กิจกรรมลงทุน 42 ลานบาท และ

กิจกรรมจัดหาเงิน 43 ลานบาท ทําใหเงินสดคงเหลือลดลง  

 

นายภูมิรพี อนันทสิงห ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

 

1. อยากทราบทิศทางของบริษัทฯ ในปนี้วามีโครงการใหมๆ อะไรบาง 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : บริษัทฯ มีรายไดจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) MICE ซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง  

2) ธุรกิจส่ือสารองคความรู เปนธุรกิจท่ีจัดทําศูนยการเรียนรู พิพิธภัณฑ ในสวนงานท่ีเกี่ยวกับภาครัฐ ไดรับผลกระทบจาก 

การเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล 3) ดิจิตอล คอนเทนต ซึ่งเมื่อ 3 ปกอนไดสรางรายไดเปนท่ีนาพอใจ โดยในปท่ีผานมามี

การเปดประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งมีผู ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลมาติดตอใหบริษัทฯ ผลิตคอนเทนทดาน 

Documentary Variety 
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นายวัฒนา หุนทรงธรรม ผูถือหุน 

 

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดอยู 200 ลานบาท จึงมีโครงการท่ีไดรับผลตอบแทนท่ีดีมากมาเสนอเพื่อพิจารณาลงทุนใน 

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีเงินสด 200 ลานบาท มูลคาทางบัญชี 2 บาทตอหุน และราคาหุนในตลาด

ประมาณ 1.70 บาทตอหุน Market Yield ราวรอยละ 6 จึงขอเสนอใหพิจารณาซื้อหุนคืน 

เลขานุการบริษัท : รับทราบ 

 

นายสถาพร วุฒิกานนท ผูถือหุน 

 

1. อยากทราบผลประกอบการในไตรมาส 1 ป 2557 

 

เลขานุการบริษัท : รอเดือนมีนาคม จะมีการประกาศงบการเงินใหทราบ 

 

ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา และไมมีผูถือหุนซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทไดเชิญ นายเชีย 

ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กลาวปดประชุม  

 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ ........................................................ ประธานท่ีประชุม 

 (นายเชีย ซอง เฮง)  


