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หองจูปเตอร 9-10 อาคารชาเลนเจอร 
เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
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 วันที่ 31 มกราคม 2554  
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553  
 2. รายงานประจําป 2553 ในรูปแบบซีดีรอม  
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ  
 4. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม ขอบังคับเกี่ยวกับ

การประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
 5. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงแทน  
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม  
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองจูปเตอร 9-10 
อาคารชาเลนเจอร เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 และไดจัดทํา
รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดรวมทั้ง
ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯดวยแลว  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
 
  



 

 
 

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินการประจําป 2553  
วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2553 
ตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2553 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
 
3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553  
วัตถุประสงคและเหตุผล งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี
และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2553  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
 
4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2553 และเรื่องงดจายเงินปนผล  
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 
เนื่องจาก บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑขั้นต่ํา ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของและตามขอบังคับของ
บริษัทฯ แลว จึงไมตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และบริษัทฯ ตองการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ดําเนินงานและการขยายกิจการ จึงพิจารณางดจายเงินปนผลประจําป 2553  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและ 
งดจายเงินปนผลประจําป 2553  
 
  



 

 
 

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินการประจําป 2553  
วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2553 
ตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2553 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
 
3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553  
วัตถุประสงคและเหตุผล งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี
และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2553  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
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วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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งดจายเงินปนผลประจําป 2553  
 
  

 

 
 

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไม ได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ 
สวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
มีดังนี้  
 
รายชื่อ  ตําแหนง  
1. นายเชีย ซอง เฮง  ประธานกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร  
2. นายชุง ชี คีออง  กรรมการ  
3. นางศศิธร พงศธร  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นาย เชีย ซอง เฮง นายชุง ชี คีออง และ 
นางศศิธร พงศธร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหาม แตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวทั้งสามดังกลาวยังเปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงมี
สวนรวมสรางประโยชนใหแกบริษัทไดอยางดียิ่ง  
 
จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนเลือกตั้งบุคคลทั้งสามทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไป  
 
ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3  
 
6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554  
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปนอัตรา
และหลักเกณฑเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนดังนี้  
 
  



 

 
 

รายละเอียด  ป 2553  ป 2554 (ปท่ีเสนอ)  
1. คาตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน  เหมือนเดิม  
2. คาเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/ครั้ง  เหมือนเดิม  
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส  เหมือนเดิม  
4. เงินโบนัสกรรมการ  ดูหมายเหตุ *  เหมือนเดิม  
รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน  5,000,000 บาท/ป  5,000,000 บาท/ป  
 

* หมายเหตุ การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 
โดยกําหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทาน และกรรมการท่ีปรึกษาหนึ่งทาน  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553  
 
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2554  
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เพื่อ
เสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร  
เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4067 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
 
เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป  2554 เปนจํานวนเงิน 
2,287,700 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน สวนใหญเนื่องจากขอบเขตปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการสอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีกสองบริษัทเปนหาบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
รายละเอียด   ป 2553  ป 2554 (ปท่ีเสนอ)  
คาสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปของบริษัทฯ   807,500  872,000  
คาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส   570,000  615,000  
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยหาแหง   560,500  800,700  
รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน  บาท 1,938,000  2,287,700  
 
  

 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  แตงตั้ง นายนิติ  จึงนิจนิรันดร  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ 
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2554 จํานวนเงินรวม 2,287,700 
บาท  
 
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด  
 
อนึ่ง บริษัทฯ ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 21 มกราคม 2554 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวธิีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 
24 มกราคม 2554  
 
จึงเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวขางตน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8)  
โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 9.00 น. โดยขอใหเตรียมหลักฐานที่ตองใชในการ
ประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอียดตามคําชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงกอน
เขาประชุมตามที่จัดสงมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของ 
บริษัทฯ และดําเนินการประชุมตามขั้นตอนการเขารวมประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)  
 
เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได และมีความประสงค
จะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7) และสงกลับมาที่บริษัทฯ หรือใหผูรับมอบฉันทะนํามายื่นตอบริษัท
ฯ ไดกอนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2553 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดสง
ใหแกผูถือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2553 ในแบบรูปเลม สามารถ
ติดตอขอรับไดโดยแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป  
 
ขอแสดงความนับถือ 
โดยคําสั่งคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
…………………………………………………  
(นายพิเสฐ  จึงแยมปน)  
รองประธานกรรมการ  



 

 
 

รายละเอียด  ป 2553  ป 2554 (ปท่ีเสนอ)  
1. คาตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน  เหมือนเดิม  
2. คาเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/ครั้ง  เหมือนเดิม  
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส  เหมือนเดิม  
4. เงินโบนัสกรรมการ  ดูหมายเหตุ *  เหมือนเดิม  
รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน  5,000,000 บาท/ป  5,000,000 บาท/ป  
 

* หมายเหตุ การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 
โดยกําหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทาน และกรรมการท่ีปรึกษาหนึ่งทาน  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553  
 
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2554  
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เพื่อ
เสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร  
เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4067 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
 
เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป  2554 เปนจํานวนเงิน 
2,287,700 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน สวนใหญเนื่องจากขอบเขตปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการสอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีกสองบริษัทเปนหาบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
รายละเอียด   ป 2553  ป 2554 (ปท่ีเสนอ)  
คาสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปของบริษัทฯ   807,500  872,000  
คาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส   570,000  615,000  
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยหาแหง   560,500  800,700  
รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน  บาท 1,938,000  2,287,700  
 
  

 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  แตงตั้ง นายนิติ  จึงนิจนิรันดร  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ 
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2554 จํานวนเงินรวม 2,287,700 
บาท  
 
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด  
 
อนึ่ง บริษัทฯ ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 21 มกราคม 2554 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวธิีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 
24 มกราคม 2554  
 
จึงเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวขางตน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8)  
โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 9.00 น. โดยขอใหเตรียมหลักฐานที่ตองใชในการ
ประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอียดตามคําชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงกอน
เขาประชุมตามที่จัดสงมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของ 
บริษัทฯ และดําเนินการประชุมตามขั้นตอนการเขารวมประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)  
 
เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได และมีความประสงค
จะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7) และสงกลับมาที่บริษัทฯ หรือใหผูรับมอบฉันทะนํามายื่นตอบริษัท
ฯ ไดกอนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2553 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดสง
ใหแกผูถือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2553 ในแบบรูปเลม สามารถ
ติดตอขอรับไดโดยแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป  
 
ขอแสดงความนับถือ 
โดยคําสั่งคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
…………………………………………………  
(นายพิเสฐ  จึงแยมปน)  
รองประธานกรรมการ  



 
 
 
 

 
 

บมจ. 0107546000296  
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 

วันที่ประชุม  : วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เปดประชุมเวลา 10.00 น. 
สถานที่ประชุม : ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองฟนิกซ 1-2 ลอบบี้ อาคาร 6  

เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ประธานที่ประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน 
ผูเขาประชุม  : ผูถือหุนเขาประชุมดวยตัวเอง 35 ราย และผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุนจํานวน 16 ราย  

รวมเปน 51 ราย นับเปนจํานวนหุนสามัญ 79,217,639 หุน และหุนบุริมสิทธิ 330,000  
หุน รวมเปนจํานวนหุนของผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 79,547,639 หุน นับเปนคะแนนเสียง  
79,217,672 เสียง คิดเปนรอยละ 69.17 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ครบ 
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 
(หุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด 114,999,980 หุน นับเปนคะแนนเสียง 114,670,013 
เสียง แบงเปนหุนสามัญ 114,669,980 หุน นับเปนคะแนนเสียง 114,669,980 เสียง 
และหุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน นบัเปนคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุนบุริมสิทธิ 10,000 
หุน ออกเสียงได 1 เสียง) 

 
กอนการประชุม นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท ไดเรียนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ
บริษัท เปดประชุมและกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหาร ดังนี้ 
 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัทและประธานอํานวยการ 
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายชุง ชี คีออง กรรมการ 
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการและที่ปรึกษา 
6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเสริญ วิเทศพงษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไมสามารถเขารวมประชุม) 
9. นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท 

และประธานไดแนะนํา 
 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่1 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 

 

 
 

1.นายชาญชัย เนติมงคล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท 
2.นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีบริษัท 
 
ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุม ตามระเบียบ
วาระที่ 1 ถึง 8 ตามทีก่ําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
 
กอนเร่ิมเขาประชุมวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงถึงระเบียบ ขอบังคับ 
สําหรับการประชุมสามญัผูถือหุน เปนดังนี้ 
 

 การประชุมจะดําเนนิตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมในวันนี ้

 ในกรณีที่ผูถือหุนมีขอซกัถาม ใหถามเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับวาระนัน้ๆ หากเปนประเด็นอ่ืนใหถามใน “วาระอ่ืนๆ” ทั้งน้ีเพื่อ
ไมใหเสียเวลาแกผูถือหุนทานอ่ืน และในกรณีที่ผูถือหุนสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูทําหนาที่แทนประธานอาจ
มอบหมายใหกรรมการหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ เปนผูตอบคําถามแทน 

 สําหรับผูถือหุนที่มีความประสงคจะซักถาม กรุณาใชไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว พรอมแสดงตัวแนะนําตนเอง 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระและจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใด
คัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง หากมขีอใหยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อนับ
จํานวนคะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชุม และจะถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบตัรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น ที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็น
ดวยทั้งหมด ยกเวนในวาระที่ 5 ซึ่งเปนวาระเลือกต้ังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะเซ็นตชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดวย 

 กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตวัเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนนตอ
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน 

 กรณีที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะทีม่าประชุมแทนมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉนัทะไดทุกประการ
ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนทีม่าประชุมดวยตัวเอง 

 กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชมุแทน หากผูถือหุนไดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉันทะน้ัน 
 
ทั้งน้ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะเปนผูดําเนินการนับคะแนน และมีผูอาสามานับคะแนน
รวมกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 2 ทาน คือ นายฮ้ังใช อัคควัสกุล และ นางสาวสิริพร เบญจ
พรจุลมาศ 
 
สําหรับมติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวนวาระที่ 2 ซึ่ง
เปนเร่ืองเพื่อทราบ ไมมีการลงมติ สําหรับวาระที่ 8 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ตามพระราชบัญญัติบริษัท



 

 
 

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิม่เติม) การขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือ
นัดประชุม จะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
เลขานุการบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชุมแทนประธานบริษัทไดเร่ิมการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2552 
เลขานุการบริษัท เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2552 นั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว มีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดทําอยาง
ถูกตองตรงตามมติของทีป่ระชุม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2552 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. ในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 มีคําที่สะกดผิด ขอใหตรวจทานความถูกตองของรายงานดวย 

เลขานุการบริษัท : รับทราบ และจะตรวจทานดวยความระมัดระวงั 
 

2. คําถามของผูถือหุนและคําตอบหรือขอมูลที่ผูถือหุนไดมีการสอบถามในที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่ผานมา ทําไมถึงไมมี
บันทึกไวในรายงานการประชุม 
เลขานุการบริษัท : เกี่ยวกับคําถามคําตอบ บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเร่ืองที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวกบัวาระการประชุม
นั้นๆ 
 

3. ตามที่ไดมีผูถือหุนไดเสนอไวในการประชุมผูถือหุนคร้ังที่แลว ขอใหมีรูปถายกรรมการในรายงานประจําปแตใน
รายงานประจําป 2552 ยังไมมีรูปถายกรรมการ 
เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากรูปถายของกรรมการที่มีอยูมีความละเอียดของภาพไมพอตองานพิมพ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ จะพิจารณาขอเสนอแนะดังกลาว รวมทั้งไดแนะนํากรรมการแตละทานกอนเร่ิมการประชุม 
 
นายอนุพจน ธนาพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

4. ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังตอไป ขอใหมีปายชื่อกรรมการแตละทานดวย 
เลขานุการบริษัท : รับทราบ 
 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 

5. ขอใหบันทึกทุกคําถามและคําตอบในการประชุม 
เลขานุการบริษัท : ตามที่ไดชี้แจงไปกอนหนาน้ี บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเร่ืองที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับวาระ
การประชุมนั้นๆ 
 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,610 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  

 

 
 

ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่ขึ้นอีกจํานวน 5,408 หุน 
 
สรุปวาที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ประจําป 2552 
สําหรับรายงานคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว อยางไรก็ดีจะขอสรุปในสวนที่เปนสาระสาํคัญ ดังนี้ 
 

 บริษัทฯ ไดกาวเขาสูปที่ 29 และไดเติบโตและพัฒนามาอยางมั่นคงและแข็งแรงทั้งดานฐานะทางการเงินและดานบุคลากร
ที่เปยมดวยประสบการณความเชี่ยวชาญ ภายใตการสนับสนุนที่ดีจาก ปโก กรุป ซึ่งมีเครือขายธุรกิจกระจายอยูกวา 34 
สาขาทั่วโลก 

 สําหรับปที่ผานมาก็เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศอยูในระยะชะลอตัวซึ่งแนนอนวา
สถานการณดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการประกอบการของธุรกิจในหลายสาขา รวมถึงสาขาบริการที่ถือเปนธุรกิจ
สนับสนุน ซึ่งยอมไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของธุรกิจหลกัอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 อยางไรก็ตาม สําหรับบริษัทฯ ไดคาดการณและวางแผนรองรับกับสถานการณ ภาวะความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ือง โดยทางบริษัทฯ ไดขยายฐานการใหบริการและดําเนินการสรางตลาด เพื่อกระตุนความตองการใหมๆ ในสังคม 
โดยเฉพาะในภาคบริการทางดานการสรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรู หรือ Knowledge Communication   โดย
บริษัทฯ เช่ือวาการใหบริการทางดานนี้ ถือเปนการลงทุนที่สามารถเปนประโยชนตอทั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจในระยะ
ยาวอยางมั่นคงได 

 สําหรับในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดสรางสรรคผลงานออกมาอยางตอเน่ือง โดยผลงานเดนๆ ไดแก งานมหกรรมยานยนต 
The 30th Bangkok International Motor Show 2009 ซึ่งบริษัทฯ ไดเขารวมบริหารจัดการและสรางสรรคงานกับคายรถ
ชั้นนําจํานวนมาก งานมหกรรมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมจุดประกายและ
ผลักดันยกระดับเปลี่ยนจากงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ ใหกลายเปนงานมหกรรมระดับชาติ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมสีวนสําคัญในการสรางสรรคงานดานวิชาการอยางงานประชุมวิชาการนานาชาติดานการเรียน
และการสอน EDUCA 2009 ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ ไดรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาสรางสรรคเวที
แลกเปลี่ยนองคความรูที่เปนประโยชนใหกับครูทั้งประเทศ ซึ่งน่ีก็ถือเปนตัวอยางของงานดานการสรางสรรคแหลงสื่อสาร
องคความรู 

 สําหรับผลประกอบการในป 2552 นี้ แมวาจะไมโดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา แตในชวงปน้ี บริษัทฯ ไดเรียนรู
อะไรมากขึ้น ปรับตัวไดดีขึ้น และมีความพรอมมากขึ้น ทั้งในดานศักยภาพและคุณภาพของคน สําหรับบริษัทฯ บุคลากร
ทุกคนคือทรัพยากรที่สําคัญทีสุ่ด บริษัทฯ จึงเนนยํ้าและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
หลักเหตุผลในการทํางาน และเชื่อมั่นวาบริษัทฯ ยังพรอมและเต็มเปยมดวยศักยภาพที่จะสรางสรรคงาน และจุดประกาย
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 



 

 
 

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิม่เติม) การขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือ
นัดประชุม จะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
เลขานุการบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชุมแทนประธานบริษัทไดเร่ิมการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2552 
เลขานุการบริษัท เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2552 นั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว มีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดทําอยาง
ถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2552 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. ในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 มีคําที่สะกดผิด ขอใหตรวจทานความถูกตองของรายงานดวย 

เลขานุการบริษัท : รับทราบ และจะตรวจทานดวยความระมัดระวงั 
 

2. คําถามของผูถือหุนและคําตอบหรือขอมูลที่ผูถือหุนไดมีการสอบถามในที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่ผานมา ทําไมถึงไมมี
บันทึกไวในรายงานการประชุม 
เลขานุการบริษัท : เกี่ยวกับคําถามคําตอบ บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเร่ืองที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวกบัวาระการประชุม
นั้นๆ 
 

3. ตามที่ไดมีผูถือหุนไดเสนอไวในการประชุมผูถือหุนคร้ังที่แลว ขอใหมีรูปถายกรรมการในรายงานประจําปแตใน
รายงานประจําป 2552 ยังไมมีรูปถายกรรมการ 
เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากรูปถายของกรรมการที่มีอยูมีความละเอียดของภาพไมพอตองานพิมพ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ จะพิจารณาขอเสนอแนะดังกลาว รวมทั้งไดแนะนํากรรมการแตละทานกอนเร่ิมการประชุม 
 
นายอนุพจน ธนาพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

4. ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังตอไป ขอใหมีปายชื่อกรรมการแตละทานดวย 
เลขานุการบริษัท : รับทราบ 
 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 

5. ขอใหบันทึกทุกคําถามและคําตอบในการประชุม 
เลขานุการบริษัท : ตามที่ไดชี้แจงไปกอนหนาน้ี บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเร่ืองที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับวาระ
การประชุมนั้นๆ 
 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,610 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  

 

 
 

ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่ขึ้นอีกจํานวน 5,408 หุน 
 
สรุปวาที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ประจําป 2552 
สําหรับรายงานคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว อยางไรก็ดีจะขอสรุปในสวนที่เปนสาระสาํคัญ ดังนี้ 
 

 บริษัทฯ ไดกาวเขาสูปที่ 29 และไดเติบโตและพัฒนามาอยางมั่นคงและแข็งแรงทั้งดานฐานะทางการเงินและดานบุคลากร
ที่เปยมดวยประสบการณความเชี่ยวชาญ ภายใตการสนับสนุนที่ดีจาก ปโก กรุป ซึ่งมีเครือขายธุรกิจกระจายอยูกวา 34 
สาขาทั่วโลก 

 สําหรับปที่ผานมาก็เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศอยูในระยะชะลอตัวซึ่งแนนอนวา
สถานการณดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการประกอบการของธุรกิจในหลายสาขา รวมถึงสาขาบริการที่ถือเปนธุรกิจ
สนับสนุน ซึ่งยอมไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของธุรกิจหลกัอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 อยางไรก็ตาม สําหรับบริษัทฯ ไดคาดการณและวางแผนรองรับกับสถานการณ ภาวะความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ือง โดยทางบริษัทฯ ไดขยายฐานการใหบริการและดําเนินการสรางตลาด เพื่อกระตุนความตองการใหมๆ ในสังคม 
โดยเฉพาะในภาคบริการทางดานการสรางสรรคแหลงสื่อสารองคความรู หรือ Knowledge Communication   โดย
บริษัทฯ เช่ือวาการใหบริการทางดานนี้ ถือเปนการลงทุนที่สามารถเปนประโยชนตอทั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจในระยะ
ยาวอยางมั่นคงได 

 สําหรับในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดสรางสรรคผลงานออกมาอยางตอเน่ือง โดยผลงานเดนๆ ไดแก งานมหกรรมยานยนต 
The 30th Bangkok International Motor Show 2009 ซึ่งบริษัทฯ ไดเขารวมบริหารจัดการและสรางสรรคงานกับคายรถ
ชั้นนําจํานวนมาก งานมหกรรมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมจุดประกายและ
ผลักดันยกระดับเปลี่ยนจากงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ ใหกลายเปนงานมหกรรมระดับชาติ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมสีวนสําคัญในการสรางสรรคงานดานวิชาการอยางงานประชุมวิชาการนานาชาติดานการเรียน
และการสอน EDUCA 2009 ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ ไดรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาสรางสรรคเวที
แลกเปลี่ยนองคความรูที่เปนประโยชนใหกับครูทั้งประเทศ ซึ่งน่ีก็ถือเปนตัวอยางของงานดานการสรางสรรคแหลงสื่อสาร
องคความรู 

 สําหรับผลประกอบการในป 2552 นี้ แมวาจะไมโดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา แตในชวงปน้ี บริษัทฯ ไดเรียนรู
อะไรมากขึ้น ปรับตัวไดดีขึ้น และมีความพรอมมากขึ้น ทั้งในดานศักยภาพและคุณภาพของคน สําหรับบริษัทฯ บุคลากร
ทุกคนคือทรัพยากรที่สําคัญทีสุ่ด บริษัทฯ จึงเนนยํ้าและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
หลักเหตุผลในการทํางาน และเชื่อมั่นวาบริษัทฯ ยังพรอมและเต็มเปยมดวยศักยภาพที่จะสรางสรรคงาน และจุดประกาย
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 



 

 
 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. อยากใหทานผูบริหารใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมาเพราะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น

เปนปแรก และชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนวาเกดิจากสาเหตุอะไร 
เลขานุการบริษัท: เน่ืองจากรายไดโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงประมาณรอยละ 40 โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย ทําใหเกิดผลกระทบในวงกวาง รวมทั้งธุรกจิรถยนต ซึ่งเปนหน่ึงในกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ 
เชน งานมหกรรมยานยนต และความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ เชน การปดสนามบินสุวรรณภูม ิ
และการขัดขวางการจัดประชุมผูนําอาเซียนที่พัทยา รวมถึงการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เปน
สาเหตุใหผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงอยางมีสาระสําคัญ 

 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมอีก ถือวาทีป่ระชุมไดรับทราบรายงานคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ประจําป 2552 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งได
ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งน้ี ไดนําเสนอฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม 
หนวย:ลานบาท ป 2550 ป 2551 ป 2552  ป 2550 ป 2551 ป 2552 
สินทรัพยรวม 577 568 382  627 598 420 
หนี้สินรวม 262 232 103  299 252 124 
สวนของผูถือหุนรวม 315 336 280  328 346 297 
รายไดรวม 935 954 510  1,042 1,024 589 
คาใชจายรวม 137 160 135  169 185 157 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 69 67 (36)  50 64 (30) 
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 0.60 0.59 (0.31)  0.44 0.56 (0.26) 
 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 
1. ทําไมโครงสรางรายไดในป 2552 จึงไมมีรายไดเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟฟค 

เลขานุการบริษัท : สําหรับรายไดจากงานออกแบบกราฟฟค มาจากบริษัทในเครือ เดิมชื่อบริษัท อารตคอม กราฟฟก 
จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวอยูในระหวางกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจใหม 

   
2. ทําไมรายไดจากธุรกิจรับจัดงาน จึงลดลงมาก 

เลขานุการบริษัท : ตามที่ไดเรียนใหผูถือหุนทราบ เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย โรคไขหวัดสายพันธุ
ใหม 2009 และภาวะทางการเมืองของประเทศ 
 

3. ทําไมการลดลงของรายไดไมเปนสัดสวนที่ลดลงของงานแสดงสินคาและนิทรรศการ มีสาเหตุมาจากอะไร 

 

 
 

เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากรายไดหลักของบริษัทฯ ยังมาจากงานแสดงสินคาและนิทรรศการ สวนรายไดจากงาน
ประเภทอ่ืนๆ ไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ เปนไปตามสาเหตุที่ไดแจงใหผูถือหุนรับทราบไปกอนหนาน้ี 

 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,610 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
สรุปวาที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พิจารณาเรือ่งการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 และเรือ่งงดจายเงินปนผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหน่ึงเปนทุน
สํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
เน่ืองจากในป 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 30 ลานบาท จึงไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณางด
จายเงินปนผลประจําป 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. ในรายงานประจําป หนา 98 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 22 เน่ืองจากไมมีการจายเงินปนผล แตทําไมจึงมี

การหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 
เลขานุการบริษัท : หมายเหตุดังกลาวเปนการแสดงการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สําหรับเงินปนผลหุนบุริมสิทธิดังกลาว เปนการจายเงินปนผลคร้ังที่ 2 ของป 2551 
 

2. อยากทราบสิทธิพิเศษของหุนบุริมสิทธ ิ
เลขานุการบริษัท : ตามที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลรวมกบัหุนสามญั
ในอัตราเทากัน โดยคํานวณจากสวนของผลกําไรภายหลังจากออกหุนบุริมสิทธิแลว เวนผลกําไรจากการประเมินราคา
ที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพยอ่ืนซึ่งไดมาอยูกอนออกหุนบุริมสิทธิ ซึ่งแบงใหแกหุนสามัญ 
 
ผูถือหุนบุริมสิทธมิีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน โดยหนึ่งหมื่นหุนบุริมสิทธิออกเสียงเทากับหนึ่งหุนสามญั 
นอกจากนี้ หุนบุริมสิทธิมสีภาพและสิทธิในการรับสวนแบงคืนทุนเมื่อชําระบัญชี โดยใหมีสิทธิไดรับสวนแบงเฉลี่ย
รวมกับหุนสามญัในอัตราเทากัน 
 



 

 
 

เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากรายไดหลักของบริษัทฯ ยังมาจากงานแสดงสินคาและนิทรรศการ สวนรายไดจากงาน
ประเภทอ่ืนๆ ไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ เปนไปตามสาเหตุที่ไดแจงใหผูถือหุนรับทราบไปกอนหนาน้ี 

 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,610 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
สรุปวาที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พิจารณาเรือ่งการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 และเรือ่งงดจายเงินปนผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหน่ึงเปนทุน
สํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
เน่ืองจากในป 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 30 ลานบาท จึงไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณางด
จายเงินปนผลประจําป 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. ในรายงานประจําป หนา 98 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 22 เน่ืองจากไมมีการจายเงินปนผล แตทําไมจึงมี

การหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 
เลขานุการบริษัท : หมายเหตุดังกลาวเปนการแสดงการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สําหรับเงินปนผลหุนบุริมสิทธิดังกลาว เปนการจายเงินปนผลคร้ังที่ 2 ของป 2551 
 

2. อยากทราบสิทธิพิเศษของหุนบุริมสิทธ ิ
เลขานุการบริษัท : ตามที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลรวมกบัหุนสามญั
ในอัตราเทากัน โดยคํานวณจากสวนของผลกําไรภายหลังจากออกหุนบุริมสิทธิแลว เวนผลกําไรจากการประเมินราคา
ที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพยอ่ืนซึ่งไดมาอยูกอนออกหุนบุริมสิทธิ ซึ่งแบงใหแกหุนสามัญ 
 
ผูถือหุนบุริมสิทธมิีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน โดยหนึ่งหมื่นหุนบุริมสิทธิออกเสียงเทากับหนึ่งหุนสามญั 
นอกจากนี้ หุนบุริมสิทธิมสีภาพและสิทธิในการรับสวนแบงคืนทุนเมื่อชําระบัญชี โดยใหมีสิทธิไดรับสวนแบงเฉลี่ย
รวมกับหุนสามญัในอัตราเทากัน 
 



 

 
 

 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 

3. ทําไมบริษัทฯ ไมแปลงสภาพหุนบริุมสิทธิใหเปนหุนสามญั 
ที่ปรึกษากฎหมาย : บุริมสิทธิดังกลาวมมีาต้ังแต บริษัทฯ ยังเปนบริษัทเอกชน และไดกําหนดบุริมสิทธิไวเชนใด หาม
แกไขเลย และเมื่อบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด มิไดกําหนดใหหุนบุริมสิทธิดังกลาวเปนหุนบุริมสิทธิชนิด
ที่แปลงสภาพเปนหุนสามัญได และถาจะมกีารตัดหุนบุริมสิทธิออก ตองดําเนินการโดยการลดทุนเทานั้น 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,165,710 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9276  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง         - เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000    
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
 
สรุปวาที่ประชุมลงมติไมจัดสรรกาํไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 เพิ่มเติม และงดจายเงินปนผลดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญ
ประจําป สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้มีดังนี้ 
 

รายช่ือ ตําแหนง 
1.นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการ 
2.นายศีลชัย เกียรติภาพันธ กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาใหนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นายพิเสฐ จึงแยมปน และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 และไมมีลกัษณะตองหามแตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑของสํานักงานกํากับหลกัทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวทั้งสอง ยังเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับธุรกจิของ
บริษัทฯ เปนอยางดีและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแก 
บริษัทฯ ไดอยางดียิ่ง 
 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติทีดี่ ที่สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย ประสงคใหมีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอใหผูถือหุนทุกราย ทั้งที่เห็นดวย 
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงใหกับเจาหนาที่ 
 

 

 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามแตอยางใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
5.1 นายพิเสฐ จึงแยมปน 

 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,910 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
  
5.2 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ 

 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,910 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 

 
 หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่ขึ้นอีกจํานวน 300 หุน 
 

สรุปวาที่ประชุมลงมติเลือกต้ังกรรมการทั้ง 2 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่งดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนเงินจํานวน
คงเดิมไมเกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกบัคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายละเอียด  ป 2553 
1. คาตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน 
2. คาเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/ครั้ง   
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส     
4. เงินโบนัสกรรมการ*  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
รวมจํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท/ป 
จํานวนเงินที่จายในป 2552 ทั้งสิ้น 1,680,000 บาท 

*การจายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน โดยจายใหแก
กรรมการที่เปนอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. ทําไมอัตราคาตอบแทนกรรมการจึงเปนอัตราเดิม เมื่อการจายจริงไมถึงตามที่กําหนดไว 



 

 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามแตอยางใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
5.1 นายพิเสฐ จึงแยมปน 

 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,910 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
  
5.2 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ 

 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,910 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 

 
 หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่ขึ้นอีกจํานวน 300 หุน 
 

สรุปวาที่ประชุมลงมติเลือกต้ังกรรมการทั้ง 2 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่งดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนเงินจํานวน
คงเดิมไมเกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกบัคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายละเอียด  ป 2553 
1. คาตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน 
2. คาเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/ครั้ง   
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส     
4. เงินโบนัสกรรมการ*  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
รวมจํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท/ป 
จํานวนเงินที่จายในป 2552 ทั้งสิ้น 1,680,000 บาท 

*การจายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน โดยจายใหแก
กรรมการที่เปนอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. ทําไมอัตราคาตอบแทนกรรมการจึงเปนอัตราเดิม เมื่อการจายจริงไมถึงตามที่กําหนดไว 



 

 
 

เลขานุการบริษัท : อัตราคาตอบแทนกรรมการของป 2553 นี้เปนกรอบที่ขออนุมัติจากผูถือหุนไวเทาน้ัน รายละเอียด
คาตอบแทนตางๆ ก็ยังคงเปนหลักการเดิม และการพิจารณาคาตอบแทนน้ัน บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทน
กรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
และอยูระดับเดียวกันกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

  
ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,164,910 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9262  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง    1,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
  
สรุปวาที่ประชุมลงมติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนเงินจํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเปนอัตราและ
หลักเกณฑเดียวกันกับปที่แลว ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2553 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คัดเลือกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  
เพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุน  แตงต้ังนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิ
รันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แหงบริษัท   
ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  

  
เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมี
ผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,938,000 บาท 
ซึ่งลดลงจากปที่แลวรอยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้จึงขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทน ดังนี ้ 
คาสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปของบริษัทฯ  807,500 
คาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส 570,000 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 3 แหง  560,500 

บาท 1,938,000 
 
ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ทีป่ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 
รับรองดวยคะแนนเสียง  79,166,010 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9276  
ไมรบัรองดวยคะแนนเสียง         - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง       57,370 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0724 
  

 

 
 

สรุปวาที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2553 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  เรื่องอื่นๆ 
หากมีผูถือหุนจะเสนอวาระใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากทีก่ําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนนั้นจะตองมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ถาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหที่ประชุมพิจารณา 
 
เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสยัตางๆ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
1. อยากทราบเร่ืองงานที่อยูระหวางการดําเนินงานและยังไมไดสงมอบวามีรายละเอียดอะไรบาง สามารถเปดเผยได

หรือไม และบริษัทฯ มีแผนดําเนินการสําหรับผูถือหุนรายยอยอยางไร เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ขาดทุนในปที่ผาน
มา 
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : ในกรณีเร่ืองการเปดเผยงานที่อยูระหวางการดําเนินงานและยังไมไดสงมอบ บริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลตามขอกําหนด ในกรณีเร่ืองแผนการดําเนินงานสําหรับปน้ี ภาพรวมยังเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจสวน
ใหญ ซึ่งยังผันผวนอยู อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีงานสวนที่เกี่ยวกับการสื่อสารองคความรูซึ่งนาจะไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจนอยกวาธุรกิจประเภทอ่ืน 
 
นายอนุพจน ธนาพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

2. อยากทราบความคืบหนาถึงกรณีพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯ ไดประเมินผลของคดีมีแนวโนมเปนอยางไร  
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลตามที่ปรากฎในรายงานประจําป หนา 33 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทฯ ขอสงวนที่จะไมชี้แจง เนื่องจากคดีความยังอยูในระหวางการสืบสวนไตสวน 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนซกัถามใดๆ เพิม่เติม เลขานุการบริษัท ไดเชิญ นายเชีย ซอง เฮง ประธานบริษัท กลาวปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
      ลงช่ือ................................................................ประธานที่ประชุม 
           (นายเชีย ซอง เฮง)  
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 3 

 

 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ  
 
 

 

 ชื่อ-สกุล  นายเชีย ซอง เฮง  
 ประเภทกรรมการ  กรรมการบริษัท  
 ตําแหนงปจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท  

รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการสรรหา และ 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 อายุ  58 ป  
 สัญชาติ  สิงคโปร  
 วุฒิการศึกษา  Executive Program, Stanford University-National 

University of Singapore  
 การอบรม  ไมม ี 
 การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ  
 จํานวนปที่เปนกรรมการ  7 ป (2546-ปจจุบัน)  
 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม ี 
 ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ บจ. ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง  

 ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

ไมม ี 

 การเขารวมประชุม  
 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  
เขาประชุม 4 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง  
เขาประชุม 4 ครั้ง  

 
  

 
สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 3 

 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล  นายชุง ชี คีออง  
 ประเภทกรรมการ  กรรมการบริษัท  
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการบริษัท  
 อายุ  45 ป  
 สัญชาติ  สิงคโปร  
 วุฒิการศึกษา  Bachelor Degree in Accounting,  

National University of Singapore  
 การอบรม  ไมม ี 
 การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ  
 จํานวนปที่เปนกรรมการ  1 ป 7 เดือน (6 มิ.ย.2551-ปจจุบัน)  
 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม ี 
 ตําแหนงในกิจการอื่น 

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 
Deputy Vice President of Finance  
บจ.ปโก อารต อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี  

 ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

ไมม ี 

 การเขารวมประชุม  
 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  
เขาประชุม 2 ครั้ง  
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 ชื่อ-สกุล  นางศศิธร  พงศธร  
 ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ  
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

 อายุ  53 ป  
 สัญชาติ  ไทย  
 วุฒิการศึกษา  Bachelor of Science in Chemical Engineer, 

Chulalongkorn University and Master Degree in 
Business Administration, Notre Dame de Namur 
University, California, U.S.A.  

 การอบรม  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุนที่ 58 สมาคมสงเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย  

 การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ  
 จํานวนปที่เปนกรรมการ  5 ป 2 เดือน (17 พ.ย.2548-ปจจุบัน)  
 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ  

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป  
กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ  
ธนาคารแลนดแอนดเฮาสเพือ่รายยอย จํากัด (มหาชน)   

 ตําแหนงในกิจการอื่น  
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมม ี 

 ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

ไมม ี 

 การเขารวมประชุม  
 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  
เขาประชุม 5 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง  
เขาประชุม 4 ครั้ง  
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม ขอบังคับ
เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
 
วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่
กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง สามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยผูถือหุน
อาจจะระบุชื่อผูรับมอบฉันทะไดมากกวา 1 ราย เพ่ือความคลองตัว  
 
กรณีที่ผูรับมอบฉันทะรายใดติดภาระกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แต 
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงไดเพียงรายเดียว ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน 
เพื่อแยกการลงคะแนนได นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม  
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเขาประชุมสามัญผูถือหุน กอนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปดรับ
ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ  ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองจูปเตอร 9-10 อาคาร 
ชาเลนเจอร เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมา 
พรอมกันนี้  
 
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม  
ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) กอนเขาประชุม  
 
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  

 หนังสือที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
 เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฎภาพถาย ชื่อและนามสกุลของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลใหยื่น
หลักฐานประกอบดวย  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอกขอความ
ครบถวนถูกตองและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  
 เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1  

 
  



 
สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 4 

 

 

ผูถือหุนเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล เขารวมประชุมดวยตนเอง  

 หนังสือที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ 1  
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ

แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขารวมประชุม มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  
 
2. กรณีมอบฉันทะ  

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอกขอความครบถวนถูกตองและ
ลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
ซึ่งเปนผูถือหุน  

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง  

 เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1  
 
ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
การเรียกประชุมผูถือหุน  
ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท  
 
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล
ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน  
 
ขอ 37 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ  
นายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่
จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
 
สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้นตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานั กงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกลเคียงกับที่ตั้งสํานักงานใหญ  
  



 
สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 4 

 

 

ผูถือหุนเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล เขารวมประชุมดวยตนเอง  

 หนังสือที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ 1  
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ

แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขารวมประชุม มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  
 
2. กรณีมอบฉันทะ  

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอกขอความครบถวนถูกตองและ
ลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
ซึ่งเปนผูถือหุน  

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง  

 เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1  
 
ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
การเรียกประชุมผูถือหุน  
ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท  
 
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล
ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน  
 
ขอ 37 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ  
นายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่
จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
 
สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้นตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานั กงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกลเคียงกับที่ตั้งสํานักงานใหญ  
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องคประชุม  
ขอ 38 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  
(ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  
 
ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป แต 
ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยัง  
ผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  
 
การมอบฉันทะ  
ขอ 39 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด  
 
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม  
 
คะแนนเสียง  
ขอ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนสามัญหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งสียง และหุนบุริมสิทธิหนึ่งหมื่นหุนมีเสียงหนึ่งเสียง  
มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  
 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท  
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  
(ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  
(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ  
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู  
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท  

 
ขอ 42 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
 
ความในขอนี้ ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผูรับมอบฉันทะมาประชุมดัวย  
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 
 ผูถือหุน บมจ. ปโก (ไทยแลนด)  

มาดวยตนเอง  

โตะลงทะเบียน  
มาดวยตัวเอง  
(เริ่ม 9.00 น.) 

แสดงบัตรประจําตัว  

ผูไดรับมอบฉันทะ  

โตะลงทะเบียน  
ผูรับมอบฉันทะ  
(เริ่ม 9.00 น.) 

แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมสําเนาบัตรฯ ผูมอบฉันทะ
และแสดงบัตรประจําตัวผูรับมอบฉันทะ  

ลงนามในใบลงทะเบียน  

รับบัตรลงคะแนน  

เขาหองประชุม  

ประธานกลาวเปดประชุมเวลา 10.00 น.  

ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบยีบวาระ  

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน  
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคานหรือ 
งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน  

สรุปผลคะแนนและมติตอที่ประชุม  

ประธานหรอืผูรับมอบหมาย 
ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

  

กรณีมีผูถือหุนรองขอใหพิจารณาเรือ่งอื่น 
 ใหพิจารณาเมื่อไดดําเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมแลวเสร็จ 
  

ประธานกลาวปดประชุม  
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รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงแทน  
 
ชื่อกรรมการ  ตําแหนง  อาย ุ ที่อยู  การมีสวนไดเสีย  
นายไชยยศ  
บุญญากิจ  

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ  

56 ป  24/287 หมู 7 หมูบานรุงเรือง 
4 ถนนประชาราษฎร 5 แขวง
ตลาดขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000  

มีสวนไดเสียในระเบียบวาระที่ 
6 เรื่องพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ  

นายเสริญ  
วิเทศพงษ  

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ  

57 ป  67/129 ซอยรวมฤดี ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร 10330  

มีสวนไดเสียในระเบียบวาระที่ 
6 เรื่องพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ  

นางศศิธร  
พงศธร 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ  

53 ป  21/19 ซอยรวมฤดี ถนนเพลิน
จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

มีสวนไดเสียในระเบียบวาระที่ 
5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ และระเบียบวาระที่ 6 
เรื่องพิจารณาอนุมตัิ
คาตอบแทนกรรมการ  

 
หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสามทาน ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2553 หัวขอรายละเอียด
เกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 
 ผูถือหุน บมจ. ปโก (ไทยแลนด)  

มาดวยตนเอง  

โตะลงทะเบียน  
มาดวยตัวเอง  
(เริ่ม 9.00 น.) 

แสดงบัตรประจําตัว  

ผูไดรับมอบฉันทะ  

โตะลงทะเบียน  
ผูรับมอบฉันทะ  
(เริ่ม 9.00 น.) 

แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมสําเนาบัตรฯ ผูมอบฉันทะ
และแสดงบัตรประจําตัวผูรับมอบฉันทะ  

ลงนามในใบลงทะเบียน  

รับบัตรลงคะแนน  

เขาหองประชุม  

ประธานกลาวเปดประชุมเวลา 10.00 น.  

ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบยีบวาระ  

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน  
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคานหรือ 
งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน  

สรุปผลคะแนนและมติตอที่ประชุม  

ประธานหรอืผูรับมอบหมาย 
ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

  

กรณีมีผูถือหุนรองขอใหพิจารณาเรือ่งอื่น 
 ใหพิจารณาเมื่อไดดําเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมแลวเสร็จ 
  

ประธานกลาวปดประชุม  
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 เขียนที่ …………….…………………………………………………..……  
 วันที่ ………… เดือน ………………………… พ.ศ. ………..……  
 

(1) ขาพเจา ………………………..………………..…………..…………..…………….....….….… สัญชาติ ………….......…… อยูบานเลขที่ ….............….…… 
ถนน………………………………………..……..…………… ตําบล/แขวง ……………..........…………………… อําเภอ/เขต ……………...........……….………..… 
จังหวัด …………....................................…… รหัสไปรษณีย ……………..….………..  
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………..............….….… หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………………………..…. เสียง ดังนี้  
 หุนสามัญ …………………...……….……… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….…………….. เสียง  
 หุนบุริมสิทธ ิ…………….………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………………………….….. เสียง  
 

(3) ขอมอบฉันทะให  
 �  ….……………….……………………………..................... อายุ ………........................….… ป อยูบานเลขที่ ……………...…… 
ถนน …………...................……....…….……….… ตําบล/แขวง ………..………................……………….… อําเภอ/เขต ………..………………….…… 
จังหวัด ………..……………..……..…… รหัสไปรษณีย ………………….………. หรือ  
 
 � นายไชยยศ  บุญญากิจ อายุ 56 ป บานเลขที ่24/287 หมู 7 หมูบานรุงเรือง 4 ถนน ประชาราษฎร 
5 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11000 หรือ  
 � นายเสริญ  วิเทศพงษ อายุ 57 ป บานเลขที่ 67/129 ซอย รวมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 � นางศศิธร  พงศธร อายุ 53 ป.บานเลขที่ 21/19 ซอย รวมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี หองจูปเตอร 9-10 อาคารชาเลนเจอร เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นดวย  
 

 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 

 � วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินการประจําป 2553  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2553 และ 
เรื่องงดจายเงินปนผล  

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 

 � การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
  ชื่อกรรมการ นายเชีย ซอง เฮง  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

  ชื่อกรรมการ นายชุง ชี คีออง  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

  ชื่อกรรมการ นางศศิธร  พงศธร  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  



 
สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 7 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 เขียนที่ …………….…………………………………………………..……  
 วันที่ ………… เดือน ………………………… พ.ศ. ………..……  
 

(1) ขาพเจา ………………………..………………..…………..…………..…………….....….….… สัญชาติ ………….......…… อยูบานเลขที่ ….............….…… 
ถนน………………………………………..……..…………… ตําบล/แขวง ……………..........…………………… อําเภอ/เขต ……………...........……….………..… 
จังหวัด …………....................................…… รหัสไปรษณีย ……………..….………..  
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………..............….….… หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………………………..…. เสียง ดังนี้  
 หุนสามัญ …………………...……….……… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….…………….. เสียง  
 หุนบุริมสิทธ ิ…………….………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………………………….….. เสียง  
 

(3) ขอมอบฉันทะให  
 �  ….……………….……………………………..................... อายุ ………........................….… ป อยูบานเลขที่ ……………...…… 
ถนน …………...................……....…….……….… ตําบล/แขวง ………..………................……………….… อําเภอ/เขต ………..………………….…… 
จังหวัด ………..……………..……..…… รหัสไปรษณีย ………………….………. หรือ  
 
 � นายไชยยศ  บุญญากิจ อายุ 56 ป บานเลขที ่24/287 หมู 7 หมูบานรุงเรือง 4 ถนน ประชาราษฎร 
5 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11000 หรือ  
 � นายเสริญ  วิเทศพงษ อายุ 57 ป บานเลขที่ 67/129 ซอย รวมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 � นางศศิธร  พงศธร อายุ 53 ป.บานเลขที่ 21/19 ซอย รวมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี หองจูปเตอร 9-10 อาคารชาเลนเจอร เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นดวย  
 

 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 

 � วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินการประจําป 2553  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2553 และ 
เรื่องงดจายเงินปนผล  

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 

 � การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
  ชื่อกรรมการ นายเชีย ซอง เฮง  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

  ชื่อกรรมการ นายชุง ชี คีออง  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

  ชื่อกรรมการ นางศศิธร  พงศธร  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  



 

 

 � วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2554  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  
 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูรับมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูรับมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูรับมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 

หมายเหตุ  
(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให 

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ  



 

 

 � วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2554  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  
 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูรับมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูรับมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………..……………. ผูรับมอบฉันทะ  
 ( …...……….………………………….……………………..… )  
 

หมายเหตุ  
(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให 

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ  

 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยแสดงสินคา  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองจูปเตอร 9-10 อาคารชาเลนเจอร เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นดวย  
 

 � วาระที่ …... เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ …... เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ …... เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ …... เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ …... เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

 � วาระที่ …... เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  
 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
 � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
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