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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

วันที่ประชุม	 :	 วันศุกร์ที่	27	กุมภาพันธ์	2558	เปิดประชุมเวลา	10:00	น.

สถานที่ประชุม :	 โพธาลัย	เลเชอร์พาร์ค	ห้องพรรณภิรมย์	เลขที่	28	ซอยโยธินพัฒนา	3	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	

คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม : นายเชีย	ซอง	เฮง

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์	เทหะสุวรรณรัตน์

ผู้เข้าประชุม :	 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง	41	ราย	และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน	34	ราย	รวมเป็น	

75	ราย	นับเป็นจ�านวนหุ้นสามัญ	147,715,299	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	68.5058	ของจ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

	 	 (หุ้นท่ีออกจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด	215,624,559	 หุ้น	 นับเป็นคะแนนเสียง	215,294,592	 เสียง 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	215,294,559	หุ้น	นับเป็นคะแนนเสียง	215,294,559	เสียง	และหุ้นบุริมสิทธิ	

330,000	หุ้น	นับเป็นคะแนนเสียง	33	เสียง	โดยหุ้นบุริมสิทธิ	10,000	หุ้น	ออกเสียงได้	1	เสียง)

ก่อนการประชุม	นายชัยจิตต์	 เทหะสุวรรณรัตน์	 เลขานุการบริษัท	ได้เรียนเชิญ	นาย	เชีย	ซอง	เฮง	ประธานกรรมการบริษัท	 เปิด

ประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น	รวมทั้งแนะน�ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ดังนี้

1.	นายเชีย	ซอง	เฮง	 	 ประธานกรรมการบริษัทรองประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการสรรหาและประธาน

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.	นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น	 	 รองประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและประธานอ�านวยการ

3.	นายศีลชัย	เกียรติภาพันธ์	 	 กรรมการบริษัท	กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.	นายยอง	ชุน	คอง	 	 กรรมการบริษัท

5.	นายวิริยะ	ผลโภค	 	 กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาบริษัท

6.	นายไชยยศ	บุญญากิจ	 	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

7.	นายเสริญ	วิเทศพงษ์	 	 กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

8.	นางศศิธร	พงศธร		 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

9.	นายชัยจิตต์	เทหะสุวรรณรัตน์		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท

	 	 	 และประธานได้แนะน�า

	 	 	 1.	นางพัชราวดี	บุญพะเนียด	 ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

	 	 	 2.	นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	 ผู้สอบบัญชีบริษัท
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ประธานที่ประชุม	ได้มอบหมายให้	นายชัยจิตต์	 เทหะสุวรรณรัตน์	 เลขานุการบริษัท	 เป็นผู้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่	1 

ถึง	9	ตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท	ได้ชี้แจงถึงระเบียบ	ข้อบังคับส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เป็นดังนี้

การประชุมจะด�าเนนิตามระเบียบวาระ	1	ถงึ	9	ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ	เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม	ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ	หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน	“วาระอื่นๆ”	ทั้งนี้	เพื่อไม่ให้เสีย

เวลาแก่ผู ้ถือหุ ้นท่านอื่น	 และในกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด	 ผู ้ท�าหน้าท่ีแทนประธานอาจมอบหมาย 

ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ	เป็นผู้ตอบค�าถามแทน

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม	กรุณาใช้ไมโครโฟน	ณ	จุดที่จัดเตรียมไว้	พร้อมแนะน�าตนเอง

กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ

ในการออกเสียงลงคะแนน	 ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน	 ไม่

เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีง	หากมีขอให้ยกมอืข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ	เพือ่นบัจ�านวนคะแนนเสยีงท่ีใช้เป็น

มติที่ประชุม	และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การพจิารณาลงมตจิะนบัเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงเท่านัน้	ท่ีเหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยท้ังหมด	

ยกเว้นในวาระท่ี	6	ซ่ึงเป็นวาระเลอืกตัง้กรรมการ	จะเกบ็บัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผูถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือก�ากบั

ในบัตรลงคะแนนด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	และลงลายมือชื่อใน

บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม	โดยเจ้าหน้าที่จะน�าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียงไป

ตรวจนับคะแนนเสียง	 โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร	หรือลงมติมากกว่า	1	ช่อง	หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร	จะ

ถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีท่ีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วยตวัเอง	หากคดัค้านไม่เห็นด้วย	หรอืงดออกเสยีง	ให้ยกมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีเกบ็บัตร

ลงคะแนน

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตาม 

ที่เห็นควร	การออกเสียงลงคะแนน	จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน	 หากผู้ถือหุ้นได้ก�าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบ

ฉันทะแล้ว	ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก�าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ส�าหรับวาระที่	2	และวาระที่	4	ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ส�าหรับวาระท่ี	 9	 แล้วแต่กรณีว่ามีผู ้ถือหุ้นเสนอเร่ืองใด	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.2535	 (รวมท้ังท่ีมี 

การแก้ไขเพิ่มเติม)	 การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท�าได้โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น 

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
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กำรนับผลกำรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ท่ีจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ	 จะน�าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และบัตรเสีย 

หักออกจากจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีง	ท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะให้แก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีบรษัิทฯ	ได้บันทึก

ไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	ส่วนท่ีเหลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นท่ีเห็นด้วยท้ังหมด	ท้ังนี้	

ฐานในการนบัคะแนนเสยีงจะนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นท่ีออกเสยีงลงคะแนน	ได้แก่	คะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และ

บัตรเสีย	ส�าหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่น�ามาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง	ตาม	พ.ร.บ.	บริษัท	มหาชนฯ	

มาตรา	107	(1)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	41	(1)	ยกเว้นวาระที่	7	ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจ�านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดมาตรา	90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น	 จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ	 โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และบัตรเสีย	 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 ซ่ึงวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็น 

รายบุคคล

บริษัทฯ	 ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ	 บริษัท	 อินเวนท์เทคซิสเท็มส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซ่ึงได้น�าระบบ 

บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล�าดับวาระดังต่อไปนี้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

บริษัทฯ	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	 เม่ือวันท่ี	20	 กุมภาพันธ์	2557	 และได้จัดท�ารายงานการประชุม 

ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ด้วยแล้ว

เลขานกุารบรษัิทเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2557	ตามท่ีได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นได้พจิารณา

ล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,024,526	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 100.0000

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง	 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

สรุปว่าท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ี 

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ�ำปี และผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557

ส�าหรับรายงานคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2557	รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปี	2557	ที่ได้

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว	บริษัทฯขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้

ปี	2557	 นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จของปิโกกรุ๊ปอีกครั้งท่ีได้รับการจัดอันดับให้เป็น	 “เอเจนซ่ีด้านการจัดอีเวนต์ท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิค	(Asia-Pacific’s	Best	Event	Agency)”	จากนิตยสารซีอีไอเอเซีย
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แม้ว่าจะมีรางวัลมาการันตีความสามารถของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องทุกปีแต่สิ่งท่ีปิโกให้ความส�าคัญท่ีสุดคือการมุ่งมั่นพัฒนาและ

สร้างสรรค์งานท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้าของเราทุกรายตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม	 ส�าหรับในปีนี้แนวคิดหลักท่ีปิโกกรุ๊ปใช้ในการ 

ขับเคลื่อนองค์กรคือ	 “การสร้างสรรค์ร่วมกัน	Build	Together”	กลยุทธ์ที่เน้นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ	 ให้สามารถให้

บรกิารท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครบ	360	องศาโดยเช่ือมโยงบรกิารท่ีจะสร้างประสบการณ์ต่อตราสนิค้าผ่านแพลตฟอร์ม

ท่ีเช่ือมโยงถงึกนัและผสมผสานเป็นหนึง่เดยีวท้ังสือ่ระดบัสากลสือ่เคลือ่นท่ีสือ่สงัคมออนไลน์สือ่ดจิติอลและเทคโนโลยีท่ีทันสมยัต่างๆ

“กลยุทธ์การสร้างสรรค์ร่วมกนัหรือ	Build	Together”	พฒันามาจากฐานคดิการตลาดเชิงบูรณาการ	(Integrated	Marketing)	โดยเช่ือมโยง 

กลยุทธ์การออกแบบและการตอบโจทย์ลกูค้าไว้ด้วยกนับรษัิทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะพฒันางานสร้างสรรค์ตามแนวทางนี	้เพือ่ให้ลกูค้ารูส้กึผกูพนั

มีประสบการณ์ที่ดีต่อการให้บริการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับปิโก	(ไทยแลนด์)	 ปี	2557	 นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจท่ีบริษัทฯได้ก่อต้ังและด�าเนินกิจการมาครบรอบ	33	 ปี	 และเข้าสู่

ตลาดหลกัทรพัย์	MAI	เป็นปีท่ี	10	ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยันความสามารถและศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	ด้วยผลงานคณุภาพ

จนได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าท่ีให้การสนบัสนนุบรษัิทฯ	มาโดยตลอดและบรษัิทฯ	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานคณุภาพเพือ่

ความพึงพอใจของลูกค้ายิ่งๆขึ้นไปในอนาคตเพราะบริษัทฯ	มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ว่า	บริษัทฯ	จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและ

จะพัฒนาไปร่วมกับสังคม

ในช่วงปี	2557	 ท่ีผ่านมาภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของประเทศในหลายเรื่องท่ีไม่สามารถคาดเดาได้บริษัทฯ	 ยังคง 

วางกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจท่ีให้ความส�าคัญกับการเติบโตของบริการหลักท้ัง	3	 ส่วนได้แก่การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด 

(Event	Marketing)	การบรหิารจดัการและการบรกิารอย่างครบวงจรในธรุกจิไมซ์	(MICE	Management	and	Service)	และการสร้างสรรค์

แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	 (Knowledge	Communication)	 เห็นได้จากผลงานในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯมุ่งม่ันด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ให้บรกิารท่ีดท่ีีสดุแก่ลกูค้าจากหลากหลายกลุม่อุตสาหกรรมด้วยนวตักรรมทางการตลาดท่ีมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

นีคื่อส่วนหนึง่ของผลงานท่ีโดดเด่นประจ�าปี	2557	ซ่ึงบรษัิทฯภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุความส�าเรจ็แก่ลกูค้าในแต่ละ

อุตสาหกรรม	 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการบริหารจัดการออกแบบและสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถช้ันน�า 

ต่างๆ	ภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่	30	และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่	35	กลุ่มธุรกิจการเงิน	บริษัทฯ

ด�าเนินการบริหารจัดการออกแบบและสร้างสรรค์บูธให้แก่ธนาคารช้ันน�าหลายแห่งภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โป	2014 

อีเวนต์ตลาดนัดทางการเงินและการลงทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและภูมิภาค	 กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม	 บริษัทฯ 

ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และจัดสร้างบูธมาตรฐานและพาวิลเลียนของหลายประเทศในงาน	THAIFEX	 

World	of	Food	Asia	 ครั้งท่ี	10	 งานมหกรรมทางอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ียิ่งใหญ่ระดับโลก	 กลุ่มบริการด้านการสื่อสารองค์ความรู ้

บริษัทฯบริหารจัดการและผลิตรายการสร้างสรรค์ช่องมหิดลชาเนล	(Mahidol	Channel)	 สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ซ่ึงเผยแพร่ทาง	CTH	 ช่อง	107	 นอกจากนี้	 บริษัทฯมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับด�าเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ	2557	ที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทฯ	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจหลักท้ังในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทักษะความรู้และ 

ความเชี่ยวชาญใหม่ๆ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปีนี้บริษัทฯ	ริเริ่มงานอีเวนต์และการสื่อสารที่ตอบสนองโอกาสทาง 

การตลาดในส่วนสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี	 (Health	and	Wellness)	 ของสังคมประชากรวัย	50+	 ครั้งแรกในประเทศไทย 

ในงานชื่อฟิฟตี้พลัสแฟร์	2014	(Fifty	Plus	Fair	2014)	 โดยมุ่งหวังตอบสนองวิถีชีวิตของกลุ่มคนวัย	50+	 และสื่อสารองค์ความรู ้

เพื่อวางแผนชีวิตทุกด้านเช่นการวางแผนการเงินชีวิตสุขภาพและงานอดิเรกตลอดจนจัดงานแสดงสินค้าคุณภาพท่ีเลือกสรรมา 

เป็นพิเศษส�าหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญในการสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านบริการของบริษัทฯ	 ตัวอย่างเช่น

บริษัทได้ด�าเนินการบริหารจัดการออกแบบสร้างสรรค์บูธและกิจกรรมต่างๆ	ภายในงาน	Thailand	Industry	Expo	2014	มหกรรม

แสดงสินค้า	72	 ปี	 กระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทฯถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงท่ีได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐให้มี 

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
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ในปี	2557	 ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองบริษัทฯ	 ยังคงสามารถรักษาระดับของรายได้ท่ี	972	 ล้านบาท	 โดย 

เป็นรายได้จากการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด	(Event	Marketing)	17%	 การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรใน 

ธรุกจิไมซ์	(MICE	Management	and	Service)	63%	และการสร้างสรรค์แหล่งสือ่สารองค์ความรู	้(Knowledge	Communication)	8%

บริษัทฯ	 เช่ือมั่นว่านวัตกรรมท่ีบริษัทสร้างสรรค์จากความตั้งใจจะสามารถตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด	(Event	Marketing) 

การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์	(MICE	Management	and	Service)	ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า	บรษัิทฯยังให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่งกบัการส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร

ท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างย่ังยืน	(Sustainable	innovation	culture)	 ปิโก	(ไทยแลนด์)	 เช่ือม่ันว่าบริษัทฯ	 จะประสบ 

ความส�าเรจ็ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสูก่ารเตบิโตได้กต่็อเม่ือนวตักรรมท่ีเราสร้างสรรค์ข้ึนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธรุกจิ

และสังคมได้พร้อมกันดังนั้นเราจึงได้ผนวกมิติทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการด�าเนินธุรกิจในลักษณะการ

สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมหรือ	Creating	Shared	Value	(CSV)	ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่ท�าให้ปิโก	(ไทยแลนด์)	ประสบความ

ส�าเร็จเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในสังคมที่ยั่งยืน

ภายใต้สถานการณ์ของประเทศท่ีก�าลังคลี่คลายและสภาพเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตดีข้ึนทุกภาคส่วนของสังคมท้ังภาครัฐและภาค

เอกชนต่างตระเตรยีมก�าลงัการลงทุนการด�าเนนิงานสนิค้าและบรกิารให้มคีวามพร้อมเตม็ท่ีเพือ่กระตุน้และพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

ต่อไปและนีค่อืโอกาสทางการตลาดท่ีส�าคญัในเร่ืองของการสือ่สาร	(Communication)	ท่ียังคงเปิดกว้างโดยเฉพาะการสือ่สารองค์ความรู ้

ต่างๆ	ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางการบริการที่จะช่วยปฏิรูปธุรกิจสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ในปี	2558	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตเราจะร่วมกันสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

โดยเป็นทั้งความมั่งคั่งในวันนี้และในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นแก่พนักงานและแก่สังคม

เลขานุการบริษัท	ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม	ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2557

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557

เลขานกุารบรษัิทขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปีสิน้สดุวันท่ี	31	ตลุาคม	2557	

ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 ท้ังนี้ 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2557	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

      งบการเงินเฉพาะบริษัท       งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

สินทรัพย์รวม 766 634 694 827 739 723

หนี้สินรวม 380 242 271 405 300 292

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 386 392 422 422 439 431

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

ค่าใช้จ่ายรวม 221 188 198 271 243 246

ก�าไรสุทธิ 60 31 30 66 42 (5)

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 0.280 0.143 0.139 0.302 0.185 (0.023)
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เลขานุการบริษัทไดเ้ชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางทิพาภรณ์	อุนศิริ	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	25	ล้านบาทเกี่ยวกับอะไร

เลขานุการบริษัท : องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินประมาณ	25	ล้านบาท	ซึ่งเป็น

ส่วนต่างระหว่างราคาทุนและราคาที่ประเมินใหม่	บริษัทฯ	ประเมินราคาที่ดินทุกๆ	3	ปีตามที่มาตรฐานการบัญชีก�าหนด

2.	 ขอให้ช่วยอธบิายว่าท�าไมตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ	บรษัิทฯ	มกี�าไรสทุธปิระมาณ	30	ล้านบาท	ในขณะท่ีตามงบการเงนิรวม	บรษัิทฯ	

มีผลขาดทุนสุทธิ	5	ล้านบาท

เลขานุการบริษัท :	สาเหตุที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลก�าไรสุทธิ	30	ล้านบาท	ส่วนหนึ่งมาจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยประมาณ	

22	 ล้านบาท	 ในขณะท่ีบริษัทย่อยทุกบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน	 และเมื่อจัดท�างบการเงินรวม	 มีการตัดรายการระหว่างกัน 

ส่งผลให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ	5	ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,693,666	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0		เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง	 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

หมายเหต	ุในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน	669,140	เสียง

สรปุว่าท่ีประชุมลงมตอินมัุตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ตลุาคม	2557	ด้วยคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	1/2558	 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี	16	 มกราคม	2558	 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

จากก�าไรสะสม	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557	ในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	215,294,559	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธ ิ

จ�านวน	330,000	 หุ้น	 รวมท้ังสิ้นจ�านวน	215,624,559	 หุ้น	 คิดเป็นเงินท้ังสิ้น	43,124,912	 บาท	 โดยบริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินปันผล 

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2558

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม	ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วำระที่ 5 พิจำรณำกำรจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยประจ�ำปี 2557 และเรื่องงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดให้บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

ส่วนหนึ่งเป็นทุนส�ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	

ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	215,624,775	บาท	และทุนส�ารองตามกฎหมาย	(ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม)	

จ�านวน	15,993,282	 บาท	 และมีก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2557	 จ�านวน	29,928,694	 บาท	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ตุลาคม	2557	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ�านวน	1,496,435	บาท	ท�าให้บริษัทฯ	มีทุนส�ารองตามกฎหมาย	ณ	วันที่	31	

ตุลาคม	2557	 เป็นจ�านวน	17,489,717	 บาทและบริษัทฯขอเสนอเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส�าหรับปี	2557	 เนื่องจาก 

บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�านวน	43,124,912	 บาท	 หรือประมาณร้อยละ	144	 ของก�าไรสุทธิซ่ึงเป็นไปตาม 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯแล้ว
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เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน	

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้	

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,693,666	เสียง			 คิดเป็นร้อยละ		 100.0000

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง	 5,000	เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

สรปุว่าท่ีประชุมลงมตจิดัสรรก�าไรสทุธสิ�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ตลุาคม	2557	จ�านวน	1,496,435บาท	เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิม่

เติมท�าให้บริษัทฯ	 มีทุนส�ารองตามกฎหมาย	 ณ	 วันท่ี	31	 ตุลาคม	2557	 เป็นจ�านวน	17,489,717	 บาทและงดจ่ายเงินปันผล 

เพิม่เติมส�าหรบัปี	2557	ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วำระที่ 6 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ และเลือกตั้งกรรมกำร
เพิ่มเติม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ	ถ้าจ�านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุกับส่วนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัประจ�าปี	ส�าหรับกรรมการที่

ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

นายไชยยศ	บุญญากิจ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

นายเสริญ	วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

นายวิริยะ	ผลโภค	 กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย	 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น�าเสนอท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้	นายไชยยศ	บุญญากิจ	นายเสริญ	วิเทศพงษ์	และนายวิริยะ	ผลโภค	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง

นอกจากนัน้	เพือ่การบรหิารงาน	และการตดัสินใจในการด�าเนนิงานของบรษิทัทีม่ปีระสิทธผิลมากยิง่ขึน้	คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีติ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม	1	คน	โดยได้เสนอชื่อ	นางสาวเชีย	ยวน	จวิน	เป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยย่อของนางสาวเชีย	ยวน	จวิน	มีดังนี้

นางสาวเชีย	ยวน	จวิน	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท	ปิโก	อาร์ต	อินเตอร์เนชั่นแนล	พีทีอี	จ�ากัด	อายุ	42	ปี	จบ

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

ท้ังนี	้คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผูมี้คณุสมบัตคิรบถ้วนตามพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	

และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 นอกจากนี้	 บุคคลดังกล่าวท้ังสามยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 

เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างดียิ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี	ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียง

ในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากย่ิงข้ึน	 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	 ท้ังท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และ 

งดออกเสียง	ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่
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เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณเชีย	ยวน	จวิน	ขึ้นมากล่าวแนะน�าตัวกับผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการใหม่

คุณเชีย	ยวน	จวิน	:	ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในวันนี้	 และได้มารับต�าแหน่งกรรมการของ 

บริษัทฯ	 นอกจากต�าแหน่งกรรมการของปิโก	 ไทยแลนด์	 ดิฉันยังเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	 ปิโก	 อาร์ต	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 

พีทีอี	จ�ากัด	และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า	15	ปี	ดังนั้น	ดิฉันมีความตั้งใจที่จะท�างานร่วมกับกรรมการบริษัทฯ	ท่าน 

อื่นๆ	เพื่อความส�าเร็จที่ยั่งยืนของปิโก	ไทยแลนด์

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ	

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน	

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

1. นายไชยยศ บุญญากิจ

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,693,666	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง		 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

2. นายเสริญ วิเทศพงษ์

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,693,666	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง		 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

3. นายวิริยะ ผลโภค

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,692,916	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9994

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง		 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

บัตรเสีย	 	 750	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0005

4. นางสาวเชีย ยวน จวิน

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,693,666	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง		 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายไชยยศ	บุญญากิจ	นายเสริญ	วิเทศพงษ์	และนายวิริยะ	ผลโภค	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ	ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	และแต่งตั้งนางสาวเชีย	ยวน	จวิน	เป็นกรรมการเพิ่มเติม	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558 

บริษัทฯ	 มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน 

การปฏบัิตงิานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ	ผูถ้อืหุ้น	และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	และเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 

ท่ีดี	 จึงน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2558	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	6,000,000	 บาท	 ซ่ึงเป็น 

จ�านวนเท่ากับปีก่อน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 (ปีที่เสนอ)

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

2.	ค่าเบี้ยประชุม	 20,000	บาท/คน/ครั้งส�าหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ	

15,000	บาท/คน/ครั้ง	ส�าหรับกรรมการ

เหมือนเดิม	

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

4.	เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ*

รวมเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 6,000,000	บาท/ปี เหมือนเดิม

*หมายเหต	ุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ	 และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

แต่ละคน	โดยก�าหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน	

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท	ประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,700,299	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9966

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000	

งดออกเสียง		 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0033

หมายเหต	ุในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน	6,633	เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2558	 เป็นเงินจ�านวนไม่เกิน	6,000,000	 บาท	 ตามที่เสนอด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 ทุกปี	 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก	

บริษัท	 สอบบัญชี	 ดี	 ไอ	 เอ	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัดเพื่อเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์	 มั่งจิตร	 ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	8125	 และ/หรือ	 นางวิไลรัตน์	 โรจน์นครินทร์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	3104	 และ/หรือ 

นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	2982	แห่งบริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนือ่งจากพจิารณาเห็นว่าผูส้อบบัญชีดงักล่าวมีคณุสมบัตติามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	

และมผีลการปฏบิตัิงานเป็นทีน่า่พอใจ	โดยก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส�าหรบัปี	2558	เป็นจ�านวนเงิน	1,620,000	บาท	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 (ปีที่เสนอ)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 600,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	รายไตรมาส 600,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 420,000 420,000

บาท 1,620,000 1,620,000
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เลขานุการบรษิัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	 147,700,299	 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ		 100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
งดออกเสียง		 5,000	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2558	ตามที่เสนอ	ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมจะกระท�าได้โดยผูถ้อืหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

นางทิพาภรณ์	อุนศิริ	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 บรษัิทฯมีความสนใจเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติคอรปัช่ันกบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย	(IOD)	หรอืไม่	ถ้าสนใจ	ขอเรียนถามว่าบรษัิทฯได้มีการเตรยีมการก�าหนดนโยบาย	แผนการปฏบัิตงิานท่ีเป็นรปูธรรมแก่พนกังาน
และบริษัทฯไว้หรือไม่	อย่างไร

เลขานุการบริษัท : ตามรายงานประจ�าปี	2557	ของบริษัทฯ	หน้าที่	57	บริษัทฯมีการด�าเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้าน
ทุจริตในการท�างานโดยได้มีการก�าหนดข้ันตอนการท�างานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตรวมท้ังยังมี 
การย�า้เตอืนในเรือ่งความซ่ือสตัย์ในการท�างานแก่พนกังานอย่างต่อเนือ่งโดยบรษัิทฯเน้นคณุสมบัตขิองพนกังานท่ีส�าคญั	3	ประการ	ได้แก่

1.	 Accountable	โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบเป็นคนที่เชื่อถือได้ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น

2.	 Integrity	พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการท�าทุจริตและ

3.	 Dignity	พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่นโดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

ซ่ึงบริษัทฯได้มุ่งเน้นคุณสมบัติเหล่านี้ในการปฐมนิเทศอบรมพนักงานใหม่	 ดังนั้น	 บริษัทฯมีเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้าน 
การทุจริต

นายณรงค์	พันธ์โนราช	ผู้ถือหุ้น

1.	 บริษัทฯ	มีผลขาดทุนในปี	2557	เนื่องจากมีรายได้ลดลง	จึงอยากสอบถามว่า	ผู้บริหารคาดว่าผลประกอบการปี	2558	จะดีขึ้น
ประมาณเท่าไร

เลขานุการบริษัท :	 คาดการณ์ตามภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าทุกบริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก	 รายได้ของ 
บริษัทฯปี	2557	เทียบกับ	2556	ลดลงประมาณ	7%	ซึ่งผลขาดทุนที่เกิดขึ้น	บริษัทฯ	ได้มีการติดตามและบริหารงานอย่างต่อเนื่อง	
แม้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเกิดจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯมีผลขาดทุนในปี	2557	 ประมาณ	5	 ล้านบาท 
ในขณะที่ผลประกอบการของอุตสาหกรรมในปี	2557	อาจลดลงถึง	30%	

ส�าหรับปี	2558	 บริษัทฯ	 เช่ือว่าน่าจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงานให้ม ี
ผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุดเสมอ
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นายชัยพงศ์	คารวะวัฒนา	ผู้ถือหุ้น

1.	 นอกจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	 ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่โครงการโทรทัศน์ครูจบลงในปี	2555	

อยากทราบว่าบริษัทฯจะมีโครงการอะไรมาทดแทนหรือไม่	และส�าหรับธุรกิจไมซ์	ผลประกอบการของบริษัทฯดูคงที่	ไม่เติบโต

คุณศีลชัย	เกียรติภาพันธ์	:	ในปีที่ผ่านมา	งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯมีก�าไร	ซึ่งเมื่อมองเป็นรายธุรกิจ	จะเห็นว่าธุรกิจพื้นฐานของ 

บริษัทฯโตข้ึน	 และมีความสามารถในการท�าก�าไรจากธุรกิจนั้นสูงขึ้น	 ในขณะท่ีงบการเงินรวมของบริษัทฯมีผลขาดทุน	 ซ่ึงเป็น 

ผลขาดทุนที่บริษัทฯ	คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว	เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนเพื่อเตรียมการส�าหรับแผนงานในอนาคต

ส�าหรับในปีนี้	ส่วนหนึ่งคาดว่าจะเป็นเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค	จากรายงานของทุกส�านักข่าวเห็นตรงกันว่า	ใน	2	ไตรมาส

แรกของปีปฏิทิน	 เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระยะฟักตัว	 ในขณะท่ีรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	 เร็วกว่าปีปฏิทิน	1	 ไตรมาส	 ดังนั้น 

ผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้อาจจะไม่กระโดดตัวสูงขึ้นอย่างมาก	 แต่ไม่ถึงกับทรุด	 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองได้

หมดลง	จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯจะได้บ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ	

ส�าหรับธุรกิจหลัก	บริษัทฯ	คาดว่าผลประกอบการน่าจะดีเหมือนอย่างปีที่ผ่านมา	ในขณะที่ธุรกิจที่บริษัทฯ	ก�าลังบ่มเพาะอาทิ	ธุรกิจ

ดิจิตอลคอนเทนต์	หลังจากโครงการใหญ่	“โทรทัศน์ครู”	จบลง	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินกิจการในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง	และบริษัทฯได้รับ

การยอมรับในฐานะผู้ผลิตสื่อองค์ความรู้	 (Knowledge	content	provider)	 ซ่ึงเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจให้เป็น 

ผู้ผลิตและควบคุมการเผยแพร่รายการของมหาวิทยาลัยมหิดล	“มหิดลชาแนล”	เป็นปีที่	3	ในปีนี้

และในช่วงที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจาก	Knowledge	communication	ไป

สู่	Education	communication	ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม	และดังนั้น	ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจที่ยั่งยืน	ซึ่งธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์เป็นธุรกิจ

ท่ียังต้องใช้เวลาในการฟักตัว	 เห็นได้จากทีวีดิจิตอล	 ซ่ึงยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะเพื่อให้กฎระเบียบ	 การบังคับใช้รวมถึง 

ความครอบคลมุของสญัญาณเสรจ็สมบูรณ์	ซ่ึงเม่ือถงึวนันัน้	บรษัิทฯ	เช่ือว่าธรุกจิดจิติอลคอนเทนต์ท่ีบรษัิทฯ	ก�าลงัพฒันาจะสามารถ

สร้างผลการด�าเนินงานที่เด่นชัดได้

2.	 ส�าหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล	อยากทราบว่า	บริษัทฯ	คาดว่าธุรกิจนี้จะให้ผลก�าไรที่เป็นรูปธรรมกับบริษัทฯ	เมื่อไร

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ธุรกิจทีวีดิจิตอล	 เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้	 เนื่องจากส่วนใหญ่ข้ึนกับปัจจัยภาครัฐ 

การบังคบัใช้กฎหมายของรัฐบาลรวมถงึคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	

ซ่ึงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป	 ในส่วนของบริษัทฯ	 ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์	 บริษัทฯ	 ได้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ 

อย่างเช่น	มหิดลชาแนล	อยู่ตลอดเวลา	ซึ่งต้องรอดูว่าจะได้รับการน�าไปออกอากาศทางทีวีดิจิตอล	มากน้อยเพียงใด	อย่างไรก็ตาม	 

บริษัทฯ	คาดว่าภายในปีนี้ธุรกิจทีวีดิจิตอล	น่าจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากการขับเคลื่อนตามแผนงานของภาครัฐ

3.	 บริษัทฯ	ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างจากการที่บริษัทฯด�าเนินงานอยู่ภายใต้ปิโกกรุ๊ป	

คณุศลีชัย เกยีรตภิาพันธ์ :	บรษัิทฯได้รบัประโยชน์อย่างมากจากการด�าเนนิงานภายใต้ปิโกกรุป๊	ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล

สู่สาธารณะ	 บริษัทฯและปิโกกรุ๊ปมีการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และความร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลาในด้านลูกค้า	 และเทคโนโลยี	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลก	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	ปิโกกรุ๊ปได้เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมประจ�าปีของกรุ๊ปที่จังหวัด

เชียงใหม่อีกด้วย

4.	 ในด้าน	AEC	 โดยเฉพาะ	CLMV	 อย่างเช่น	 ประเทศพม่า	 มีบางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้เริ่มเข้าไปท�าธุรกิจในพม่า 

ค่อนข้างมากแล้ว	ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ	น่าจะได้เริ่มเข้าไปท�าธุรกิจบ้างเช่นกัน	แต่ยังไม่มาก	อยากทราบว่า	หลังจากการเปิดเออีซีอย่าง

เป็นทางการ	บริษัทฯคาดว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากเพียงใด

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ	 มีการท�าธุรกิจใน	CLMV	ตลอดเวลา	 ส�าหรับแนวโน้มของปริมาณงานหลังจากการเปิด	AEC	

บริษัทฯคิดว่าต้องมองในระยะกลางถึงระยะยาว	ถ้าอยากให้เห็นเป็นมูลค่าของรายได้อย่างมีนัยส�าคัญต้องใช้เวลาประมาณ	2-3	ปี
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5.	 ในมุมมองของผู้บริหารคิดว่า	ครึ่งปีหลังของปี	2558	เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นจริงหรือไม่

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ :	 เศรษฐกิจของประเทศไทย	 เป็นผลกระทบจากธุรกิจมหภาค	 เมื่อมองในมุมของ	value	chain 

ธุรกิจหลักของปิโกเป็นธุรกิจบริการ	 ซ่ึงถือว่าเป็นธุรกิจกลางน�้าของระบบเศรษฐกิจ	 ถ้าธุรกิจผลิตซึ่งเป็นธุรกิจต้นน�้าไม่ขับเคลื่อน	 

ธุรกิจกลางน�้าก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เช่นกัน	 ในแง่การคาดการณ์	 ธุรกิจผลิตซ่ึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ	 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในอดีตซ่ึงส่งผลในระยะยาว	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 นโยบายเกี่ยวกับรถยนต์เป็นนโยบายท่ีกระทบ 

กับธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่างมาก	 ซึ่งจะเห็นได้จากร้อยละ	15-20	 ของรายได้ของบริษัทฯ	 มาจากธุรกิจยานยนต์	 อย่างไรก็ตาม 

ทุกส�านักคาดการณ์ว่าธุรกิจยานยนต์จะเริ่มมีผลการด�าเนินงานท่ีดีขึ้นจริงในครึ่งปีหลังของปี	2558	 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ	

เนือ่งจากการขบัเคลือ่นของนโยบายภาครฐัท้ังในประเทศไทย	และต่างประเทศ	อย่างไรกต็าม	ส�าหรบัปิโก	บรษัิทฯ	มกีารวางแผนและ

เตรียมการล่วงหน้าส�าหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น	(worst	case	scenario)	ไว้เสมอเพื่อเตรียมการรับมืออย่างเท่าทัน

6.	 ในอีก	3-5	ปีข้างหน้า	ในฐานะผู้บริหาร	คิดว่าปิโกจะเป็นอย่างไร

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ :	บริษัทฯเชื่อว่าดีขึ้นอย่างแน่นอน	 เพราะสิ่งที่บริษัทฯก�าลังท�าหรือพัฒนาอยู่เป็นสิ่งที่ดีกับทั้งบริษัทฯและ

สังคม	ซึ่งย่อมส่งผลที่ดีกลับคืนมา

นายสถาพร	วุฒิกานนท์	ผู้ถือหุ้น	

1.	 นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯในปีนี้และอนาคตเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัท :	บริษัทฯ	มองว่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ	ตามที่คุณศีลชัยได้กล่าวไปแล้ว

นายชัยรักษ์	ฉันต์วิเศษลักษณ์	ผู้ถือหุ้น

1.	 จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ว่า	บริษัทฯจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่คนเก่งเลือกมาท�างาน	อยากทราบว่าบริษัทฯ	มีวิธีการอย่างไร

ในการดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับบริษัทฯ	นานๆ

เลขานกุารบรษัิท : ด้วยภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ	ซ่ึงอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์	และเป็นส่วนหนึง่ของปิโกกรุป๊	ซ่ึงเป็นบรษัิทระดบันานาชาต	ิ

มีเครือข่ายทั่วโลก	 และด้วยกระบวนการท�างานของบริษัทฯ	 อาทิ	 การต่อต้านคอรัปชั่น	 การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงาน	

อีกท้ัง	 บริษัทฯ	 ยังมีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการคิด

นวัตกรรมใหม่ๆ

ไม่มีผูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่งอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพจิารณาและไม่มีผูถ้อืหุ้นซักถามใดๆ	เพ่ิมเตมิ	เลขานกุารบรษัิทได้เชิญ	นายเชีย	ซอง	เฮง	ประธาน

กรรมการบริษัท	กล่าวปิดประชุม	

ปิดประชุมเวลา	11.30	น.

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

	 	 (นายเชีย	ซอง	เฮง)




