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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วันศุกรท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 เปดประชุมเวลา 10:00 น. 

สถานท่ีประชุม : โพธา ลัย เลเชอรพาร ค หองพรรณภิรมย เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3  

ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป กรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน 

ผูเขาประชุม : ผูถือหุนเขาประชุมดวยตัวเอง 41 ราย และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 34 

ราย รวมเปน 75 ราย นับเปนจํานวนหุนสามัญ 147,715,299 หุน คิดเปนรอยละ 

68.5058 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ 

 

  (หุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด 215,624,559 หุน นับเปนคะแนนเสียง 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 ประธานกรรมการบริษัทรองประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการสรรหาและ

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและประธาน

อํานวยการ 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

4. นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท 

5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดคาตอบแทนและท่ีปรึกษาบริษัท 

6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

7. นายเสริญ วิเทศพงษ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

9. นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท 
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และประธานไดแนะนํา 

 

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท 

2. นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 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” ท้ังนี้เพื่อ

ไมใหเสียเวลาแกผูถือหุนทานอ่ืน และในกรณีท่ีผูถือหุนสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูทําหนาท่ีแทนประธานอาจมอบหมาย

ใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ เปนผูตอบคําถามแทน 

 

  สําหรับผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะซักถาม กรุณาใชไมโครโฟน ณ จุดท่ีจัดเตรียมไว พรอมแนะนําตนเอง 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 

  ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระและจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใด

คัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง หากมีขอใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เพื่อนับจํานวน

คะแนนเสียงท่ีใชเปนมติท่ีประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 

  การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น ท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็น

ดวยท้ังหมด ยกเวนในวาระท่ี 6 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะลงลายมือชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดวย 

 

  หากผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และลง

ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม โดยเจาหนาท่ีจะนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง หรือมี

การขีดฆาบัตรท้ังบัตร จะถือวาเปนบัตรเสีย 

 

  กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนตอ

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 

 

  กรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตัวเอง 
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  กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถือหุนไดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใน

หนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงตามท่ีผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

 

  สําหรับมติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเวนวาระที่ 7 มติ

ของท่ีประชุมใหประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

  สําหรับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ซึ่งเปนเร่ืองเพื่อทราบไมมีการลงมติ 

 

  สําหรับวาระท่ี 9 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

การนับผลการลงคะแนน 
 

  การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ท่ีจะตองมีการลงมติในแตละวาระ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย งดออกเสียง และ

บัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง ท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ี

บริษัทฯ ไดบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือเปนคะแนนเสียงของผูถือหุน

ท่ีเห็นดวยท้ังหมด ท้ังนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน ไดแก คะแนน

เสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และบัตรเสีย สําหรับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียงจะไมนํามาคิดเปนฐานในการนับ

คะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และขอบังคบัของบริษัท ขอ 41 (1) ยกเวนวาระท่ี 7 ฐานในการ

นับคะแนนเสียงจะเทากับจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 90 

 

  หลังจากการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียง เห็น

ดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนน

เปนรายบุคคล 

 

  บริษัทฯ ไดใชบริการระบบจัดการประชุมผูถือหุนของ บริษัท อินเวนทเทคซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดนําระบบ

บารโคดมาใชในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชุมแทนประธานบริษัทไดเร่ิมการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
 

บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดรวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ

ดวยแลว 

 

เลขานุการบริษัทเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ตามท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน

ไดพิจารณาลวงหนาแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
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เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,024,526 เสียง คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 
 

สําหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 

2557 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว บริษัทฯขอสรุปในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

  ป 2557 นับเปนปแหงความสําเร็จของปโกกรุปอีกคร้ังท่ีไดรับการจัดอันดับใหเปน "เอเจนซี่ดานการจัดอีเวนตท่ีดีท่ีสุดใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค (Asia-Pacific's Best Event Agency)" จากนิตยสารซีอีไอเอเซีย 
 

  แมวาจะมีรางวัลมาการันตีความสามารถของบริษัทฯอยางตอเนื่องทุกปแตส่ิงท่ีปโกใหความสําคัญท่ีสุดคือการมุงมั่นพัฒนา

และสรางสรรคงานท่ีดีท่ีสุดแกลูกคาของเราทุกรายตลอดจนการสรางคุณคารวมแกสังคมสําหรับในปนี้แนวคิดหลักที่ปโกกรุป 

ใชในการขับเคล่ือนองคกรคือ "การสรางสรรครวมกัน Build Together" กลยุทธท่ีเนนการตอยอดความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ

ใหสามารถใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบ 360 องศาโดยเชื่อมโยงบริการท่ีจะสรางประสบการณตอตรา

สินคาผานแพลตฟอรมท่ีเชื่อมโยงถึงกันและผสมผสานเปนหนึ่งเดียวท้ังส่ือระดับสากลส่ือเคล่ือนท่ีส่ือสังคมออนไลนส่ือดิจิตอล

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ 
 

  "กลยุทธการสรางสรรครวมกันหรือ Build Together" พัฒนามาจากฐานคิดการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated 

Marketing) โดยเชื่อมโยงกลยุทธการออกแบบและการตอบโจทยลูกคาไวดวยกันบริษัทฯมุงมั่นท่ีจะพัฒนางานสรางสรรคตาม

แนวทางนี้เพื่อใหลูกคารูสึกผูกพันมีประสบการณท่ีดีตอการใหบริการของบริษัทฯอยางตอเนื่อง 
 

  สําหรับปโก (ไทยแลนด) ป 2557 นับเปนปแหงความภาคภูมิใจท่ีบริษัทฯไดกอตั้งและดําเนินกิจการมาครบรอบ 33 ป 

และเขาสูตลาดหลักทรัพย MAI เปนปท่ี 10 ซึ่งเปนเคร่ืองยืนยันความสามารถและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ดวยผลงานคุณภาพจนไดรับความไววางใจจากลูกคาท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯมาโดยตลอดและบริษัทฯมีความมุงมั่นท่ีจะ

สรางสรรคผลงานคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกคายิ่งๆข้ึนไปในอนาคตเพราะบริษัทฯมีแนวทางการดําเนินธุรกิจ ท่ีวา 

บริษัทฯจะเติบโตไปพรอมกับลูกคาและจะพัฒนาไปรวมกับสังคม 
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  ในชวงป 2557 ท่ีผานมาภายใตสถานการณความเปล่ียนแปลงของประเทศในหลายเร่ืองท่ีไมสามารถคาดเดาไดบริษัทฯยังคง

วางกลยุทธในการดําเนินธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับการเติบโตของบริการหลักท้ัง 3 สวนไดแกการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาด 

(Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอยางครบวงจรในธุรกิจไมซ (MICE Management and Service) และการ

สรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication) เห็นไดจากผลงานในปท่ีผานมาบริษัทฯมุงมั่นดําเนินการอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหบริการท่ีดีท่ีสุดแกลูกคาจากหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  นี่คือสวนหนึ่งของผลงานท่ีโดดเดนประจําป 2557 ซึ่งบริษัทฯภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนความสําเร็จแก

ลูกคาในแตละอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมยานยนต บริษัทฯดําเนินการบริหารจัดการออกแบบและสรางสรรคบูธใหแกคาย

รถชั้นนําตางๆภายในงานมหกรรมยานยนตคร้ังท่ี 30 และงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนลมอเตอรโชวคร้ังท่ี 35 กลุมธุรกิจ

การเงิน บริษัทฯดําเนินการบริหารจัดการออกแบบและสรางสรรคบูธใหแกธนาคารชั้นนําหลายแหงภายในงานมหกรรมการเงิน

มันนี่เอ็กซโป 2014 อีเวนตตลาดนัดทางการเงินและการลงทุนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยและภูมิภาค กลุมธุรกิจดานอาหาร

และเคร่ืองดื่ม บริษัทฯไดรับความไววางใจใหมีสวนรวมในการสรางสรรคและจัดสรางบูธมาตรฐานและพาวิลเลียนของหลาย

ประเทศในงาน THAIFEX World of Food Asia คร้ังท่ี 10 งานมหกรรมทางอาหารและเคร่ืองดื่มท่ียิ่งใหญระดับโลก กลุม

บริการดานการส่ือสารองคความรู บริษัทฯบริหารจัดการและผลิตรายการสรางสรรคชองมหิดลชาเนล (Mahidol Channel) ส่ือ

รูปแบบใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเผยแพรทาง CTH ชอง 107 นอกจากนี้ บริษัทฯมีสวนรวมในฐานะผูรับดําเนินการจัด

งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2557 ท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 

  บริษัทฯดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของธุรกิจหลักท้ังในเร่ืองการพัฒนานวัตกรรมทักษะความรู

และความเชี่ยวชาญใหมๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในปนี้บริษัทฯริเร่ิมงานอีเวนตและการส่ือสารท่ีตอบสนอง

โอกาสทางการตลาดในสวนสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (Health and Wellness) ของสังคมประชากรวัย 50+ คร้ังแรกใน

ประเทศไทยในงานชื่อ ฟฟตี้พลัสแฟร 2014 (Fifty Plus Fair 2014) โดยมุงหวังตอบสนองวิถีชีวิตของกลุมคนวัย 50+ และ

ส่ือสารองคความรูเพื่อวางแผนชีวิตทุกดานเชนการวางแผนการเงินชีวิตสุขภาพและงานอดิเรกตลอดจนจัดงานแสดงสินคา

คุณภาพท่ีเลือกสรรมาเปนพิเศษสําหรับกลุมเปาหมายดังกลาว 
 

  นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญในการสนับสนุนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศผานบริการของบริษัทฯ 

ตัวอยางเชนบริษัทไดดําเนินการบริหารจัดการออกแบบสรางสรรคบูธและกิจกรรมตางๆภายในงาน Thailand Industry Expo 

2014 มหกรรมแสดงสินคา 72 ปกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทฯถือเปนความภาคภูมิใจอยางสูงท่ีไดรับความไววางใจจาก

หนวยงานของรัฐใหมีสวนรวมในการสรางสรรคงานท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
 

  ในป 2557 ภายใตสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองบริษัทฯยังคงสามารถรักษาระดับของรายไดท่ี 972 ลานบาทโดยเปน

รายไดจากการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 17% การบริหารจัดการและการบริการอยางครบวงจรในธุรกิจ

ไมซ (MICE Management and Service) 63% และการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication) 8% 
 

  บริษัทฯเชื่อมั่นวานวัตกรรมท่ีบริษัทสรางสรรคจากความตั้งใจจะสามารถตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด (Event 

Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอยางครบวงจรในธุรกิจไมซ (MICE Management and Service) ใหแกลูกคาได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  นอกจากการสรางสรรคผลงานเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา บริษัทฯยังใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการสงเสริม

วัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคนวัตกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable innovation culture) ปโก (ไทยแลนด) เชื่อมั่น

วาบริษัทฯจะประสบความสําเร็จในการสรางสรรคนวัตกรรมสูการเติบโตไดก็ตอเมื่อนวัตกรรมท่ีเราสรางสรรคข้ึนสามารถตอบ

โจทยความตองการของธุรกิจและสังคมไดพรอมกันดังนั้นเราจึงไดผนวกมิติทางสังคมเขามาเปนสวนหนึ่งในกลยุทธทางธุรกิจ

คือการดําเนินธุรกิจในลักษณะการสรางคุณคารวมกับสังคมหรือ Creating Shared Value (CSV) ซึ่งเราเชื่อมั่นวาจะเปน

แนวทางท่ีทําใหปโก (ไทยแลนด) ประสบความสําเร็จเปนองคกรท่ียั่งยืนในสังคมท่ียั่งยืน  
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  ภายใตสถานการณของประเทศท่ีกําลังคล่ีคลายและสภาพเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมเติบโตดีข้ึนทุกภาคสวนของสังคมท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนตางตระเตรียมกําลังการลงทุนการดําเนินงานสินคาและบริการใหมีความพรอมเต็มท่ีเพื่อกระตุนและพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศตอไปและนี่คือโอกาสทางการตลาดท่ีสําคัญในเร่ืองของการส่ือสาร (Communication) ท่ียังคงเปดกวาง

โดยเฉพาะการส่ือสารองคความรูตางๆซึ่งจัดเปนนวัตกรรมทางการบริการท่ีจะชวยปฏิรูปธุรกิจสังคมและประเทศชาติให

กาวหนาไดอยางยั่งยืน 
 

  ในป 2558 ปโก (ไทยแลนด) จะยังคงมุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงอนาคตเราจะรวมกันสรางความมั่งคั่ง

อยางยั่งยืนโดยเปนท้ังความมั่งคั่งในวันนี้และในอนาคตใหแกผูถือหุนแกพนักงานและแกสังคม 

 

เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ถือวาท่ีประชุมไดรับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 
 

เลขานุการบริษัทขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 

ตุลาคม 2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแลว ท้ังนี้ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 สรุป

สาระสําคัญไดดังนี ้

 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 
หนวย: ลานบาท ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

สินทรัพยรวม 766 634 694 827 739 723 

หนี้สินรวม 380 242 271 405 300 292 

สวนของผูถือหุนรวม 386 392 422 422 439 431 

รายไดรวม 1,204 865 849 1,288 1,043 972 

คาใชจายรวม 221 188 198 271 243 246 

กําไรสุทธิ 60 31 30 66 42 (5) 

กําไรตอหุน (บาท) 0.280 0.143 0.139 0.302 0.185 (0.023) 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

นางทิพาภรณ อุนศิริ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

 

1. องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 25 ลานบาทเกี่ยวกับอะไร 

 

เลขานุการบริษัท : องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนประกอบดวยสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินประมาณ 25 ลานบาท 

ซึ่งเปนสวนตางระหวางราคาทุนและราคาท่ีประเมินใหม บริษัทฯประเมินราคาท่ีดินทุกๆ 3 ปตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

 

2. ขอใหชวยอธิบายวาทําไมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกําไรสุทธิประมาณ 30 ลานบาท ในขณะท่ีตามงบการเงินรวม 

บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 5 ลานบาท 
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เลขานุการบริษัท : สาเหตุท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกําไรสุทธิ 30 ลานบาท สวนหนึ่งมาจากเงินปนผลจากบริษัทยอย

ประมาณ 22 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทยอยทุกบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และเมื่อจัดทํางบการเงินรวม มีการตัดรายการ

ระหวางกัน สงผลใหบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 5 ลานบาท 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,693,666 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 669,140 เสียง 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก

กําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 215,294,559 หุน และหุน

บุริมสิทธิจํานวน 330,000 หุน รวมท้ังส้ินจํานวน 215,624,559 หุน คิดเปนเงินท้ังส้ิน 43,124,912 บาท โดยบริษัทฯได

จายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ถือวาท่ีประชุมไดรับทราบรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2557 และเร่ืองงดจายเงินปนผลเพิ่มเติม 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 215,624,775 บาท และทุนสํารองตามกฎหมาย (กอนจัดสรร

เพิ่มเติม) จํานวน 15,993,282 บาท และมกีําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 29,928,694 บาท เพื่อให

เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 1,496,435 บาท ทําใหบริษัทฯ มีทุนสํารองตาม

กฎหมาย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เปนจํานวน 17,489,717 บาทและบริษัทฯขอเสนอเพื่อพิจารณางดจายเงินปนผล

เพิ่มเติมสําหรับป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจํานวน 43,124,912 บาท หรือประมาณรอยละ 

144 ของกําไรสุทธิซึง่เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯแลว 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  
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ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้  

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,693,666 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,496,435บาท เปนทุนสํารองตาม

กฎหมายเพิ่มเติมทําใหบริษัทฯมีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เปนจํานวน 17,489,717 บาทและงด

จายเงินปนผลเพิ่มเติมสําหรับป 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ
เพิ่มเติม 
 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป 

สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้มีดังนี้ 

 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

นายเสริญ วิเทศพงษ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

นายวิริยะ ผลโภค  กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหา 

กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ 

ท่ีปรึกษา 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาใหนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

นอกจากนั้น เพื่อการบริหารงาน และการตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน คณะกรรมการบริษัท

จึงมีมติเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน โดยไดเสนอชื่อ นางสาวเชีย ยวน จวิน เปน

กรรมการบริษัท 
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ประวัติโดยยอของนางสาวเชีย ยวน จวิน มีดังนี้ 

 

นางสาวเชีย ยวน จวิน ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด อายุ 42 ป 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor degree of Science in Economics, London School of Economics  

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวท้ังสามยังเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีและท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแก

บริษัทฯ ไดอยางดียิ่ง 

 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประสงคใหมีการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอใหผูถือหุนทุกราย ท้ังท่ีเห็นดวย ไม

เห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงใหกับเจาหนาท่ี 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญคุณเชีย ยวน จวิน ข้ึนมากลาวแนะนําตัวกับผูถือหุนในฐานะกรรมใหม 

 

คุณเชีย ยวน จวิน : ดิฉันรูสึกเปนเกียรติท่ีไดมารวมงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในวันนี้ และไดมารับตําแหนงกรรมการ

ของบริษัทฯ นอกจากตําแหนงกรรมการของปโก ไทยแลนด ดิฉันยังเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท ปโก อารต อินเตอร

เนชั่นแนล พีทีอี จํากัด และมีประสบการณในอุตสาหกรรมนี้มากวา 15 ป ดังนั้น ดิฉันมีความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับ

กรรมการบริษัทฯทานอ่ืนๆ เพื่อความสําเร็จท่ียั่งยืนของปโก ไทยแลนด 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  

 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

 

1. นายไชยยศ บุญญากิจ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,693,666 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

2. นายเสริญ วิเทศพงษ 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,693,666 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
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3. นายวิริยะ ผลโภค 

 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,692,916 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9994 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

บัตรเสีย 750 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 

 

4. นางสาวเชีย ยวน จวิน 

รับรองดวยคะแนนเสียง 147,693,666 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งนายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง และแตงตั้งนางสาวเชีย ยวน จวิน เปนกรรมการเพิ่มเติม ดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558  
 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 

บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

รายละเอียด ป 2557 ป 2558 (ปที่เสนอ) 

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

2. คาเบี้ยประชุม  

 

20,000 บาท/คน/คร้ังสําหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

15,000 บาท/คน/คร้ัง สําหรับกรรมการ 

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 147,700,299 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9966 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0033 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 6,633 เสียง 

 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปนเงินจํานวนไมเกิน 6,000,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558  
 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเพื่อเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3104 

และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2558 เปนจํานวนเงิน 

1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียด ป 2557 ป 2558 (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 147,700,299 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมรับรองดวยคะแนนเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
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สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2558 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอ่ืนเพิ่มเติม 

 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆเพิ่มเติม 

 

มีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 

 

นางทิพาภรณ อุนศิริ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

 

1. บริษัทฯมีความสนใจเขารวมโครงการประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรัปชั่นกับทางสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม ถาสนใจ ขอเรียนถามวาบริษัทฯไดมีการเตรียมการกําหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงานท่ี

เปนรูปธรรมแกพนักงานและบริษัทฯไวหรือไม อยางไร 

 

เลขานุการบริษัท : ตามรายงานประจําป 2557 ของบริษัทฯ หนาท่ี 57 บริษัทฯมีการดําเนินการอยางเขมงวดในเร่ืองของการ

ตอตานทุจริตในการทํางานโดยไดมีการกําหนดข้ันตอนการทํางานอยางรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต

รวมท้ังยังมีการย้ําเตือนในเร่ืองความซื่อสัตยในการทํางานแกพนักงานอยางตอเนื่องโดยบริษัทฯเนนคุณสมบัติของพนักงานท่ี

สําคัญ 3 ประการ ไดแก 

 

1. Accountable โดยพนักงานตองมีความรับผิดชอบเปนคนท่ีเชื่อถือไดไมโยนภาระความรับผิดชอบใหผูอ่ืน 

2. Integrity พนักงานตองเปนคนซื่อสัตยปฏิบัติงานดวยความสุจริตไมทุจริตและไมสนับสนุนการทําทุจริตและ 

3. Dignity พนักงานตองเคารพตนเองและใหความเคารพผูอ่ืนโดยตองปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเคารพและใหเกียรติ 

 

ซึ่งบริษัทฯไดมุงเนนคุณสมบัติเหลานี้ในการปฐมนิเทศอบรมพนักงานใหม ดังนั้น บริษัทฯมีเจตนารมณเขารวมโครงการ

ตอตานการทุจริต 

 

นายณรงค พันธโนราช ผูถือหุน 

 

1. บริษัทฯ มีผลขาดทุนในป 2557 เนื่องจากมีรายไดลดลง จึงอยากสอบถามวา ผูบริหารคาดวาผลประกอบการป 2558 จะดี

ข้ึนประมาณเทาไร 

 

เลขานุการบริษัท : คาดการณตามภาวะเศรษฐกิจในปท่ีผานมา บริษัทฯเชื่อวาทุกบริษัทไดรับผลกระทบคอนขางมาก รายได

ของบริษัทฯป 2557 เทียบกับ 2556 ลดลงประมาณ 7% ซึ่งผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯไดมีการติดตามและบริหารงานอยาง

ตอเนื่อง แมเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเกิดจากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีผลขาดทุนในป 2557 ประมาณ 

5 ลานบาท ในขณะท่ีผลประกอบการของอุตสาหกรรมในป 2557 อาจลดลงถึง 30%   
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สําหรับป 2558 บริษัทฯ เชื่อวานาจะเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงคในการบริหารงานใหมี

ผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดเสมอ 

 

นายชัยพงศ คารวะวัฒนา ผูถือหุน 

 

1. นอกจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯลดลงอยางตอเนื่องนับตั้งแตโครงการโทรทัศนครูจบลงในป 

2555 อยากทราบวาบริษัทฯจะมีโครงการอะไรมาทดแทนหรือไม และสําหรับธุรกิจไมซ ผลประกอบการของบริษัทฯดูคงท่ี ไม

เติบโต 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : ในปท่ีผานมา งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯมีกําไร ซึ่งเมื่อมองเปนรายธุรกิจ จะเห็นวาธุรกิจ

พื้นฐานของบริษัทฯโตข้ึน และมีความสามารถในการทํากําไรจากธุรกิจนั้นสูงข้ึน ในขณะท่ีงบการเงินรวมของบริษัทฯมีผล

ขาดทุน ซึ่งเปนผลขาดทุนท่ีบริษัทฯคาดการณไวอยูแลว เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนเพื่อเตรียมการสําหรับแผนงานในอนาคต 

 

สําหรับในปนี้ สวนหนึ่งคาดวาจะเปนเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค จากรายงานของทุกสํานักขาวเห็นตรงกันว า ใน  

2 ไตรมาสแรกของปปฏิทิน เศรษฐกิจยังคงอยูในระยะฟกตัว ในขณะท่ีรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯเร็วกวาปปฏิทิน  

1 ไตรมาส ดังนั้นผลประกอบการของบริษัทฯในปนี้อาจจะไมกระโดดตัวสูงข้ึนอยางมาก แตไมถึงกับทรุด เนื่องจากความไม

แนนอนทางการเมืองไดหมดลง จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีบริษัทฯจะไดบมเพาะและพัฒนาธุรกิจใหมๆ  

 

สําหรับธุรกิจหลัก บริษัทฯคาดวา ผลประกอบการนาจะดีเหมือนอยางปท่ีผานมา ในขณะท่ีธุรกิจท่ีบริษัทฯกําลังบมเพาะ อาทิ  

ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต หลังจากโครงการใหญ “โทรทัศนครู” จบลง บริษัทฯยังคงดําเนินกิจการในธุรกิจนี้อยางตอเนื่อง และ

บริษัทฯไดรับการยอมรับในฐานะผูผลิตส่ือองคความรู (Knowledge content provider) ซึ่งเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯไดรับความ

ไววางใจใหเปนผูผลิตและควบคุมการเผยแพรรายการของมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลชาแนล” เปนปท่ี 3 ในปนี้ 

 

และในชวงท่ีผานมา บริษัทฯไดปรับกลยุทธธุรกิจการส่ือสารองคความรูใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนจาก Knowledge 

communication ไปสู Education communication ซึ่งเปนส่ิงท่ีดีตอสังคม และดังนั้น ยอมสงผลดีตอธุรกิจท่ียั่งยืน ซึ่งธุรกิจ

ดิจิตอลคอนเทนตเปนธุรกิจท่ียังตองใชเวลาในการฟกตัว เห็นไดจากทีวีดิจิตอล ซึ่งยังตองใชระยะเวลาอีกสักระยะเพื่อให

กฎระเบียบ การบังคับใช รวมถึงความครอบคลุมของสัญญาณเสร็จสมบูรณ ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น บริษัทฯเชื่อวาธุรกิจดิจิตอลคอน

เทนตท่ีบริษัทฯกําลังพัฒนาจะสามารถสรางผลการดําเนินงานท่ีเดนชัดได 

 

2. สําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล อยากทราบวา บริษัทฯคาดวาธุรกิจนี้จะใหผลกําไรท่ีเปนรูปธรรมกับบริษัทฯเมื่อไร 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : ธุรกิจทีวีดิจิตอล เปนธุรกิจท่ีบริษัทฯไมสามารถควบคุมได เนื่องจากสวนใหญข้ึนกับปจจัยภาครัฐ 

การบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลรวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) ซึ่งตองรอดูสถานการณตอไป ในสวนของบริษัทฯในฐานะผูผลิตคอนเทนต  บริษัทฯไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ในรูปแบบอยางเชน มหิดลชาแนล อยูตลอดเวลา ซึ่งตองรอดูวาจะไดรับการนําไปออกอากาศทางทีวีดิจิตอล มากนอยเพียงใด 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯคาดวาภายในปนี้ธุรกิจทีวีดิจิตอล นาจะไดเห็นผลอยางเปนรูปธรรมเนื่องจากการขับเคล่ือนตามแผนงาน

ของภาครัฐ 
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3. บริษัทฯไดผลประโยชนอะไรบางจากการท่ีบริษัทฯดําเนินงานอยูภายใตปโกกรุป  

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : บริษัทฯไดรับประโยชนอยางมากจากการดําเนินงานภายใตปโกกรุป ซึ่งสวนใหญไมไดมีการ

เผยแพรขอมูลสูสาธารณะ บริษัทฯและปโกกรุปมีการติดตอและแลกเปล่ียนขอมูล และความรวมมือกันอยูตลอดเวลาในดาน

ลูกคา และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับโลก ซึ่งในปท่ีผานมา ปโกกรุปไดเลือกประเทศไทยใหเปนสถานท่ีจัดงาน

ประชุมประจําปของกรุปท่ีจังหวัดเชียงใหมอีกดวย 

 

4. ในดาน AEC โดยเฉพาะ CLMV อยางเชน ประเทศพมา มีบางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันไดเร่ิมเขาไปทําธุรกิจในพมา

คอนขางมากแลว ซึ่งคาดวาบริษัทฯนาจะไดเร่ิมเขาไปทําธุรกิจบางเชนกัน แตยังไมมาก อยากทราบวา หลังจากการเปดเออีซี

อยางเปนทางการ บริษัทฯคาดวาจะมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนอยางเปนรูปธรรมมากเพียงใด 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : บริษัทฯ มีการทําธุรกิจใน CLMV ตลอดเวลา สําหรับแนวโนมของปริมาณงานหลังจากการเปด 

AEC บริษัทฯคิดวาตองมองในระยะกลางถึงระยะยาว ถาอยากใหเห็นเปนมูลคาของรายไดอยางมีนัยสําคัญตองใชเวลา

ประมาณ 2-3 ป 

 

5. ในมุมมองของผูบริหารคิดวา คร่ึงปหลังของป 2558 เศรษฐกิจของประเทศจะดีข้ึนจริงหรือไม 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : เศรษฐกิจของประเทศไทย เปนผลกระทบจากธุรกิจมหภาค เมื่อมองในมุมของ value chain 

ธุรกิจหลักของปโกเปนธุรกิจบริการ ซึ่งถือวาเปนธุรกิจกลางน้ําของระบบเศรษฐกิจ ถาธุรกิจผลิตซึ่งเปนธุรกิจตนน้ําไม

ขับเคล่ือน ธุรกิจกลางน้ําก็ไมสามารถขับเคล่ือนไดเชนกัน ในแงการคาดการณ ธุรกิจผลิตซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในอดีตซึ่งสงผลในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายเกี่ยวกับ

รถยนตเปนนโยบายท่ีกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางมาก ซึ่งจะเห็นไดจากรอยละ 15-20 ของรายไดของบริษัทฯมาจาก

ธุรกิจยานยนต อยางไรก็ตาม ทุกสํานักคาดการณวาธุรกิจยานยนตจะเร่ิมมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนจริงในคร่ึงปหลังของป 

2558 เชนเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เนื่องจากการขับเคล่ือนของนโยบายภาครัฐท้ังในประเทศไทย และตางประเทศ อยางไรก็

ตาม สําหรับปโก บริษัทฯมีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาสําหรับสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึน (worst case 

scenario) ไวเสมอเพื่อเตรียมการรับมืออยางเทาทัน 

 

6. ในอีก 3-5 ปขางหนา ในฐานะผูบริหาร คิดวาปโกจะเปนอยางไร 

 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : บริษัทฯเชื่อวาดีข้ึนอยางแนนอน เพราะส่ิงท่ีบริษัทฯกําลังทําหรือพัฒนาอยูเปนส่ิงท่ีดีกับท้ังบริษัทฯ

และสังคม ซึ่งยอมสงผลท่ีดีกลับคืนมา 

 

นายสถาพร วุฒิกานนท ผูถือหุน  

 

1. นโยบายและเปาหมายของบริษัทฯในปนี้และอนาคตเปนอยางไร 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯมองวาจะเติบโตข้ึนไปเร่ือยๆ ตามท่ีคุณศีลชัยไดกลาวไปแลว 

 

นายชัยรักษ ฉันตวิเศษลักษณ ผูถือหุน 

 

1. จากวิสัยทัศนของบริษัทฯท่ีวา บริษัทฯจะเปนตัวเลือกอันดับแรกท่ีคนเกงเลือกมาทํางาน อยากทราบวาบริษัทฯมีวิธีการ

อยางไรในการดึงดูดและรักษาคนเกงใหอยูกับบริษัทฯนานๆ 
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เลขานุการบริษัท : ดวยภาพลักษณของบริษัทฯ ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพย และเปนสวนหนึ่งของปโกกรุป ซึ่งเปนบริษัทระดับ

นานาชาติ มีเครือขายท่ัวโลก และดวยกระบวนการทํางานของบริษัทฯ อาทิ การตอตานคอรัปชั่น การสงเสริมการพัฒนา

ตนเองของพนักงาน อีกท้ัง บริษัทฯยังมีการพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคา รวมถึงการคิดนวัตกรรมใหมๆ 

 

ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาและไมมีผูถือหุนซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทไดเชิญ นายเชีย ซอง เฮง 

ประธานกรรมการบริษัท กลาวปดประชุม  

 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (นายเชีย ซอง เฮง) 


