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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 เปดประชุมเวลา 10:00 น. 

สถานท่ีประชุม : โพธาลัย เลเชอรพารค หองRound Room เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3  

ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป กรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน 

ผูเขาประชุม : ผูถือหุนเขาประชุมดวยตัวเอง 42 ราย และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 28 

ราย รวมเปน 70 ราย นับเปนจํานวนหุนสามัญ 163,075,910 หุน คิดเปนรอยละ 

75.6296 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ 
 

  (หุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด 215,624,559 หุน นับเปนคะแนนเสียง 215,294,592 

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

และหุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน นับเปนคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุนบุริมสิทธิ 

10,000 หุน ออกเสียงได 1 เสียง) 
 

กอนการประชุม นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท ไดเรียนเชิญ นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท 

กลาวเปดประชุม  
 

นาย เชีย ซอง เฮง ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และนายลอเรนซ เชีย ประธานอํานวยการและประธานเจาหนาท่ีบริหารของ

บริษัท ปโก ฟารอีส โฮลดิ้ง จํากัด รวมท้ังแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหาร ดังนี้ 
 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัทรองประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการสรรหาและ

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและประธาน

อํานวยการ 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

4. นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท 

5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดคาตอบแทนและท่ีปรึกษาบริษัท 

6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

7. นายเสริญ วิเทศพงษ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

8. นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

9. นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท 
 

นางสาวเชีย ยวน จวิน กรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมประชุมได  
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และประธานไดแนะนํา 
 

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท 

2. นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญชีบริษัท 
 

ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายให นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ท่ี 1 ถึง 8 ตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
 

เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงถึงระเบียบ ขอบังคับสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน เปนดังนี้ 
 

  การประชุมจะดําเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับ

ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมในวันนี้ 
 

  ในกรณีท่ีผูถือหุนมีขอซักถาม ใหถามเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเปนประเด็นอ่ืนใหถามใน “วาระอ่ืนๆ” ท้ังนี้เพื่อ

ไมใหเสียเวลาแกผูถือหุนทานอ่ืน และในกรณีท่ีผูถือหุนสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูทําหนาท่ีแทนประธานอาจมอบหมาย

ใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ เปนผูตอบคําถามแทน 
 

  สําหรับผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะซักถาม กรุณาใชไมโครโฟน ณ จุดท่ีจัดเตรียมไว พรอมแนะนําตนเอง 
 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 

  ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระและจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใด

คัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง หากมีขอใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เพื่อนับจํานวน

คะแนนเสียงท่ีใชเปนมติท่ีประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

  การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น ท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี 

เห็นดวยท้ังหมด ยกเวนในวาระท่ี 5 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะลงลายมือชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดวย 
 

  หากผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และลง

ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม โดยเจาหนาท่ีจะนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง หรือมี

การขีดฆาบัตรท้ังบัตร จะถือวาเปนบัตรเสีย 
 

  กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนตอ

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 
 

  กรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตัวเอง 
 

  กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถือหุนไดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใน

หนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงตามท่ีผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
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 สําหรับมติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเวนวาระท่ี 6  

มติของท่ีประชุมใหประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

  สําหรับวาระท่ี 2 ซึ่งเปนเร่ืองเพื่อทราบไมมีการลงมติ 
 

  สําหรับวาระท่ี 8 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 
 

การนับผลการลงคะแนน 
 

  การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ท่ีจะตองมีการลงมติในแตละวาระ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย งดออกเสียง และ

บัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง ท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ี

บริษัทฯ ไดบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือเปนคะแนนเสียงของผูถอืหุน

ท่ีเห็นดวยท้ังหมด ท้ังนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน ไดแก คะแนน

เสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และบัตรเสีย สําหรับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียงจะไมนํามาคิดเปนฐานในการนับ

คะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และขอบังคับของบริษัท ขอ 41 (1) ยกเวนวาระท่ี 6 ฐานใน 

การนับคะแนนเสียงจะเทากับจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 
 

  หลังจากการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียง  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผล 

การลงคะแนนเปนรายบุคคล 
 

  บริษัทฯ ไดใชบริการระบบจัดการประชุมผูถือหุนของ บริษัท อินเวนทเทคซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดนําระบบ

บารโคดมาใชในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 
 

เลขานุการบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชุมแทนประธานบริษัทไดเร่ิมการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
 

บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดรวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ

ดวยแลว 
 

เลขานุการบริษัทเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ตามท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน

ไดพิจารณาลวงหนาแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 163,038,485 เสียง คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  
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สรุปวาท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
 

สําหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 

2558 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว บริษัทฯขอสรุปในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

  ปโก กรุป สามารถสรางความสําเร็จไดอยางตอเนื่องในศักยภาพหลัก เห็นไดจากท่ี ปโก กรุป ไดรับรางวัลชนะเลิศในกลุม

ธุรกิจ B2B Agency ประจําป 2015 จากการประกาศรางวัลเอเจนซี่ประจําป 2015 ของนิตยสาร Marketing (Marketing 

Magazine’s Agency of the Year Awards 2015) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรคแนวคิด กลยุทธและ 

การนําเสนอแผนงานทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงแกลูกคามาโดยตลอด 

 

  โดย ปโก กรุป ยังคงดําเนินธุรกิจตามแนวคิด "การสรางสรรครวมกัน (Build Together)" เพื่อขับเคล่ือนองคกรสูอนาคต 

โดยใหความสําคัญมากข้ึนในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร (Our People) และสรางความเปนหนึ่งเดียว (Our Unity) 

ตอไป 
 

  สําหรับ บมจ. ปโก (ไทยแลนด) บริษัทฯ ไดพัฒนากลยุทธในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงเปน 2 กลยุทธสําคัญ ไดแก  

1) กลยุทธท่ีตอบสนองการดําเนินธุรกิจหลัก (Core Competency Strategy) 2) กลยุทธในเร่ืองการสรางสรรคแหลงส่ือสาร

องคความรู (Knowledge Communication Strategy) 
 

  สําหรับกลยุทธท่ีตอบสนองการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ (Core Competency Strategy) ในป 2558 บริษัทฯ ภูมิใจท่ี

ไดรวมสนับสนุนความสําเร็จแกลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

1) กลุมอุตสาหกรรมยานยนต ตัวอยางผลงานท่ีโดดเดน คือ การบริหารจัดการ ออกแบบ และสรางสรรคบูธใหแกคายรถ 

ชั้นนําตางๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต คร้ังท่ี 31 และ งานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว คร้ังท่ี 36 ตลอดจน

การจัดงานเปดตัวรถยนตคร้ังแรกของโลกในไทย สําหรับอุตสาหกรรมกลุมนี้บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 423 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 36 จากปกอน  
 

2) กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม และพลังงาน ตัวอยางผลงานท่ีโดดเดน ไดแก การสรางสรรคและจัดสรางบูธมาตรฐาน

และพาวิลเลียนของผลิตภัณฑแบรนดชั้นนํา ในงาน THAIFEX World of Food Asia คร้ังท่ี 12 งานมหกรรมทางอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ียิ่งใหญระดับโลก รวมท้ังการบริหารจัดการ ออกแบบ และสรางสรรคศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ

พลังงาน ในภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุมนี้ บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 168 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 73 จากปกอน 
 

3) กลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตัวอยางผลงานท่ีบริษัทภูมิใจ คือ การบริหารจัดการ และสรางสรรคงาน ITU Telecom 

World 2015 งานดังกลาวนับเปนการจัดประชุมระดับนานาชาติและมหกรรมเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมระดับโลก ใน

อุตสาหกรรมกลุมนี้ บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 47 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 11 จากปกอน และ  
 

4) กลุมอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอยางผลงานท่ีโดดเดนในอุตสาหกรรมนี้ คือ การบริหารจัดการ 

ออกแบบ สรางสรรคบูธและกิจกรรมตางๆ ภายในงาน Thailand Industry Expo 2015 ซึ่งจัดตอเนื่องเปนปท่ีสอง และพัฒนา

เปนกิจกรรมประจําปของกระทรวงอุตสาหกรรม นับเปนความภาคภูมิใจอยางสูงท่ีบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากหนวยงาน

ของรัฐ ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และสรางสรรคงานท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมกลุมนี้ บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 43 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน 
 



5 
 

  สําหรับกลยุทธในเร่ืองการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication Strategy) ถึงวันนี้ ปโก (ไทยแลนด) 

ไดแสดงใหเห็นตัวอยางงานบริการท่ีผนวกความเชี่ยวชาญในเร่ือง “การส่ือสาร” เชื่อมโยงกับ "องคความรูในเร่ืองตางๆ" โดย

บริษัทฯ กําหนดจุดยืนในฐานะตัวแทนการส่ือสารองคความรู (Knowledge Agent) และสรางใหเกิดงานสําคัญ 2 สวน ไดแก 
 

1) การสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรูในรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก ไดแก การบริหารจัดงานมหกรรมยกระดับ 

องคความรู ซึ่งในปนี้บริษัทฯไดสรางสรรคและบริหารจัดการงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2558 

และ การสรางสรรคงานพิพิธภัณฑ โดยบริษัทฯ เขาซื้อกิจการของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จํากัด เพื่อสรางความแข็งแกรงใน

เชิงธุรกิจ และศักยภาพในการสรางสรรคงานพิพิธภัณฑใหมากยิ่งข้ึน  
 

2) การสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรูในธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม เปนงานท่ีถูกกําหนดควบคูมากับการสรางสรรคแหลงส่ือสาร

องคความรูตั้งแตตน เรียกวา "การส่ือสารเพื่อการศึกษา (Education Communications)" กวา 8 ปท่ีบริษัทฯ พัฒนาองค

ความรู และศักยภาพในการใหบริการทางดานดิจิตอลมีเดีย สรางใหเกิดบริการท่ีสําคัญ คือ EDUCA งานมหกรรมทาง

การศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู และ Teachers as Learners ดิจิตอลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ทําใหสังคม

ตระหนักถึงจุดยืนและศักยภาพท่ีเขมแข็งของบริษัทฯ ในเร่ืองดังกลาว ท้ังหมดเปนการสรางโอกาสใหบริษัทฯสามารถใหบริการ

ทางดานดิจิตอลมีเดียแกหนวยงานภาครัฐหลายแหง ไดแก การบริหารโครงการตอเนื่องเปนปท่ีสามของมหิดลชาแนล 

(Mahidol Channel)  ส่ือรูปแบบใหมท่ีนําการศึกษา (Education) มาผสมผสานกับ ความบันเทิง (Entertainment) ถายทอด

เพื่อประโยชนตอผูชมและสังคม โดยเผยแพรผานแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย ท้ังทางโทรทัศน ส่ือออนไลน ไดแก เว็บไซต 

เฟสบุก และยูทูป รวมท้ังแอปพลิเคชั่นของโทรศัพทมือถือ และการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) ของกระทรวงศึกษาธิการ นําส่ือเทคโนโลยีการส่ือสารมาสนับสนุนการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียน

การสอน เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับคนไทยทุกคน  โดย

กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา จากอุปกรณส่ือสารตางๆ ไดแก โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร  
 

ผลจากกลยุทธในเร่ืองการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู ท้ังในรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม 

สรางความสําเร็จและสามารถสรางรายไดท่ีเพิ่มมากข้ึน ในภาพรวมผลจากกลยุทธดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากกลุม

อุตสาหกรรมนี้จํานวน 269 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 245 จากปกอน 
 

 บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ดวยกลยุทธท้ังในสวนท่ีตอบสนองการดําเนินธุรกิจหลัก (Core Competency Strategy) และ กลยุทธ

ในเร่ืองการสรางสรรคแหลงส่ือสารองคความรู (Knowledge Communication Strategy) จะสนับสนุนซึ่งกัน สรางศักยภาพท่ี

แข็งแกรง ทําใหบริษัทสามารถสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสรางโอกาสท่ีนําสูรายไดและความสําเร็จท่ียั่งยืนท้ังแกธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ 
 

เลขานุการบริษัท ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 

1. จากรายงานของคณะกรรมการท่ีกลาวถึงโครงการ DLIT (Distance Learning Information Technology) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา อยากใหอธิบายเพิ่มเติมวาบริษัทฯ มีสวนชวยในการลด

ความเหล่ือมลํ้านี้อยางไร และขณะนี้ การมีสวนชวยดังกลาวสงผลในการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาอยางไร 
 

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ : โครงการ DLIT ถือเปนสวนตอยอดจากโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance 

Learning Television : DLTV) ตามพระราชดําริ DLIT มีสวนในการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา เนื่องจาก DLIT ทํา

หนาท่ีเปน Resource Center ของโรงเรียนและครู กลาวคือ การเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ จากโรงเรียนตนแบบไดถูก

จัดเก็บในรูปส่ือดิจิตอลมีเดีย ซึ่งสามารถเขาถึงจากโรงเรียนท่ีอยูหางไกลหรือโรงเรียนท่ีขาดแคลนครู จากเดิมการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) หรือครูตู เปนการส่ือสารทิศทางเดียว (one-way communication) ซึ่งสงผลใหนักเรียนไมมี

โอกาสไดเรียนวิชา ท่ีโรงเรียนไมมีครูสอน DLIT คือส่ิงท่ีมาตอบโจทยในจุดนี้ เพราะ DLIT เปนการส่ือสารสองทาง (two-way 
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communication) กลาวคือ ครูสามารถดาวนโหลดวิดีโอการเรียนการสอนมาดู และหากมีคําถามก็สามารถถามกลับไปท่ี 

Resource Center ของ DLIT ได ทําใหขอจํากัดดานเวลาและระยะทางไมเปนอุปสรรคอีกตอไป เพราะครูสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลเหลานี้ผานหลายชองทาง (multiple platforms) อาทิ โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร จากพื้นท่ี

หางไกลไดทุกเวลา  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ถือวาท่ีประชุมไดรับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประจําป 2558 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
 

เลขานุการบริษัทขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 

ตุลาคม 2558 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแลว ท้ังนี้ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 สรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

หนวย: ลานบาท ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

สินทรัพยรวม 634 694 753 739 723 958 

หนี้สินรวม 242 271 316 300 292 504 

สวนของผูถือหุนรวม 392 422 438 439 431 455 

รายไดรวม 865 849 1,032 1,043 972 1,251 

คาใชจายรวม 188 198 212 243 246 275 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 31 30 58 42 (5) 69 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท) 0.143 0.139 0.272 0.185 (0.023) 0.310 
 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 

1. บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จํากัด และบริษัท กิจการรวมคา จีเคอี จํากัด ท่ีบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เขาไป

ซื้อ เปนบริษัทท่ีมีการดําเนินกิจการ มีรายไดตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ทันทีท่ีเขาซื้อเลยหรือไม 
 

เลขานุการบริษัท : บริษัทท้ังสองท่ีบริษัทฯ เขาไปซื้อ มีสัญญากับหนวยงานราชการสําหรับการจัดสรางนิทรรศการใน

พิพิธภัณฑอยูแลว ซึ่งทางบริษัทดังกลาวตองการความรู (Knowledge) และแหลงเงินทุนจากบริษัทฯ ซึ่งสามารถรองรับ

โครงการขนาดใหญได โดยการเขาซื้อกิจการท้ังสองดังกลาวเปนรายการสืบเนื่องกัน กลาวคือ บริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จํากัด 

เปนบริษัทแมของบริษัท กิจการรวมคา จีเคอี จํากัด ซึ่งธุรกิจท่ีบริษัทฯ ซื้อดังกลาวเร่ิมมีการรับรูรายไดแลว 
 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน 
 

1. ขอใหอธิบายเพิ่มเติมจากรายงานประจําปหนา 87 และ 88 (งบกระแสเงินสด) ในงบการเงินรวม กําไรกอนภาษีเงินได

เพิ่มข้ึนอยางมากจากป 2557 จาก 1.5 ลานบาท เปน 86 ลานบาทเกิดจากอะไร ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 1.2 ลาน

บาทคืออะไร เงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากลูกคา และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนเพิ่มข้ึนอยางมาก เนื่องจากอะไร 
 

เลขานุการบริษัท : กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน เนื่องจากในปกอนภาวะทางการเมืองสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ

ทุกบริษัทในตลาด ทําใหบริษัทยอยเกือบท้ังหมดของบริษัทฯ ขาดทุน ซึ่งจะเห็นไดจากในป 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการมี

กําไรกอนภาษี 36 ลานบาท แตในงบการเงินรวมแสดงผลกําไรเพียง 1.5 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนของบริษัทยอย 
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ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 1.2 ลานบาท เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนท่ีถือโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่ง

ไมไดมีการดําเนินงานแลว จึงบันทึกขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัทยอย 
 

เงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากลูกคา และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนเพิ่มข้ึน เงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากลูกคาเพิ่มข้ึน 

เกิดจากรายไดคางรับท่ีบริษัทไดทํางานและรับรูรายไดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปแลว แตยังไมไดออกใบแจงหนี้

ใหแกลูกคามีจํานวนเพิ่มข้ึน สําหรับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณงานท่ีบริษัทฯ ไดรับ ณ วันส้ินป

บัญชี ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดจายเงินใหแกผูรับจางตางๆ มีจํานวนเพิ่มข้ึน โดยจํานวนเงินดังกลาวสามารถเพิ่มข้ึนหรือลดลงได

ตลอดเวลาข้ึนกับแตละชวงเวลา 
 

นายสุรินทร บรรยงพงศเลิศ ผูถือหุน 
 

1. ในงบกําไรขาดทุนป 2558 บริษัทฯ มีรายไดประมาณ 1,032 ลานบาท มีอัตรากําไรสุทธิประมาณรอยละ 5 หรือกําไรสุทธิ

ประมาณ 58 ลานบาท โดยเปนรายไดจากเงินปนผลรับจํานวน 20 ลานบาท จึงอยากขอหารือวา บริษัทฯ จะสามารถเพิ่ม

อัตรากําไรสุทธิใหสูงกวารอยละ 5 ไดหรือไม อยางไร และ บริษัทฯ มีแผนในการสรางความเติบโตใหแกราคาหุนของบริษัทฯ 

อยางไร 
 

เลขานุการบริษัท : โดยปกติการทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสูงสุดเปนโจทยของฝายจัดการของบริษัทฯ อยูแลว สําหรับราคา

หุนของบริษัทฯ ข้ึนอยูกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยผูถือหุน และนักลงทุนตางๆ ท่ีนําเงินมาลงทุน ตองพิจารณา

ผลตอบแทนในระยะยาว รวมถึงตองพิจารณาธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกท้ัง ยังมีปจจัยอีกหลายอยางท่ีมีผลกระทบตอ

ราคาหุน  
 

2. ชวยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการใหดีท่ีสุด  
 

เลขานุการบริษัท : ธุรกิจเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดเสมอ บริษัทฯ จึงมีการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลาย ซึ่งรวมถึง ธุรกิจดานการ

บริหารจัดการและการใหบริการในธุรกิจไมซ ธุรกิจดานการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาด และธุรกิจดานดิจิตอลมีเดีย 

บริษัทฯ ไดพยายามขยายธุรกิจของบริษัทฯ อยูตลอด ซึ่งในแตละป ลวนมีปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจ อาทิ ภาวะทาง

การเมืองในปกอนซึ่งเปนปจจัยท่ีเราไมสามารถควบคุมได แตฝายจัดการไดพยายามอยางดีท่ีสุดในการบริหารกิจการ 
 

3. รายไดในแตละไตรมาสของป 2559 คาดวาจะเปนอยางไร 
  
เลขานุการบริษัท : เปนหนาท่ีของฝายจัดการท่ีจะบริหารกิจการใหมีผลประกอบการท่ีดีท่ีสุด 
 

4. โครงการพิพิธภัณฑพระรามเกาซึ่งมีมูลคาท้ังโครงการ 1,061 ลานบาท มีการรับรูรายไดอยางไร 
 

เลขานุการบริษัท : สําหรับธุรกิจดานพิพิธภัณฑ ตามรายงานประจําป 2558 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีงานท่ีอยู

ระหวางดําเนินการและยังไมไดสงมอบจํานวนท้ังส้ิน 1,214 ลานบาท ประกอบดวยธุรกิจดานการบริหารจัดการและการ

ใหบริการในธุรกิจไมซและการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาด จํานวน 270 ลานบาท และธุรกิจดานการสรางสรรคแหลงการ

ส่ือสารองคความรู จํานวน 944 ลานบาท 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 163,070,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 32,250 เสียง 
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สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 และ 
การจายเงินปนผล 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 215,624,775 บาท และทุนสํารองตามกฎหมาย (กอนจัดสรร

เพิ่มเติม) จํานวน 17,489,717 บาท และมีกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 จํานวน 58,482,965 บาท เพื่อให

เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 2,031,800 บาท ทําใหบริษัทฯ มีทุนสํารองตาม

กฎหมาย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 เปนจํานวน 19,521,517 บาท 
 

และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไวประมาณรอยละ 40   ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมี

เหตุจําเปนอ่ืน เชน การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจาย 

เงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ 

ในอัตราหุนละ 0.22 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 215,294,559 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 330,000 หุน รวมท้ังส้ิน

จํานวน 215,624,559 หุน คิดเปนเงินท้ังส้ิน 47,437,403 บาท 
 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 และกําหนด

จายเงินปนผลดังกลาวภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2559 
 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน 
 

1. สําหรับการกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งเปนวันท่ี

กอนการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน 
 

ผมขอเสนอใหในปตอๆ ไป บริษัทฯ ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผลแลว เพื่อ

เปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา 
 

นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 

1. สําหรับวาระการจายเงินปนผล ผมขอเสนอแนะใหในปหนา บริษัทฯ เปดเผยขอมูลอัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิ เพื่อใหผูถือ

หุนทราบวาการจายเงินปนผลเปนไปตามนโบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ หรือไม และแสดงขอมูลดังกลาวเปรียบเทียบ

กับปกอนในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา 
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ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้  
 

เห็นดวย 163,070,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 จํานวน 2,031,800 บาท เปนทุนสํารอง

ตามกฎหมายเพิ่มเติมและจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ใหแกผูถือหุนสามัญและ

ผูถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.22 บาท คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 47,437,403 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอก

ฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป 

สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้มีดังนี้ 
 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายเชยี ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการสรรหา  

ประธานกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและ 

รองประธานกรรมการบริหาร  

นายพิเสฐ จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัท  

กรรมการสรรหา  

ประธานกรรมการบริหารและ 

ประธานอํานวยการ 

นายศีลชยั เกยีรติภาพนัธ กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหา  

กรรมการบริหารและ  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาใหนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นายเชีย ซอง เฮง นายพิเสฐ จึงแยมปน และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวท้ังสามยังเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีและท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแก

บริษัทฯ ไดอยางดียิ่ง 
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เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประสงคใหมีการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอใหผูถือหุนทุกราย ท้ังท่ีเห็นดวย ไม

เห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงใหกับเจาหนาท่ี 
 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 

1. สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผมขอเสนอใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลประวัติของกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อในหนังสือ

เชิญประชุม เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนในการมอบฉันทะ 
 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ไดเปดเผยประวัติของกรรมการแตละทานท่ีไดรับการเสนอชื่อในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญ

ประชุมแลว 
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 

1. นายเชีย ซอง เฮง 
 

เห็นดวย 163,075,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 5,000 เสียง 
 

2. นายพิเสฐ จึงแยมปน 
 

เห็นดวย 163,075,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ 
 

เห็นดวย 163,075,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งนายเชีย ซอง เฮง นายพิเสฐ จึงแยมปน และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  
 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 

บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียด ป 2558 ป 2559 (ปท่ีเสนอ) 

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

2. คาเบี้ยประชมุ  

 

20,000 บาท/คน/คร้ังสําหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

15,000 บาท/คน/คร้ัง สําหรับกรรมการ 

เหมือนเดมิ  

 

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

4. เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ* 

รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท/ป เหมือนเดิม 

* หมายเหตุ การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ

แตละคน โดยกําหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทานและกรรมการท่ีปรึกษาหนึ่งทาน  
 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 163,075,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 เปนเงินจํานวนไมเกิน 6,000,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  
 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเพื่อเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3104 

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

เนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2559 เปนจํานวนเงิน 

1,740,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียด ป 2558 ป 2559 (ปที่เสนอ) 

คาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 600,000 600,000 

คาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส 600,000 600,000 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 420,000 540,000 

รวม (บาท) 1,620,000 1,740,000 
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คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยเพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทยอยใหม 2 บริษัท 
 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ 
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 163,075,735 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจาํนวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอ่ืนเพิ่มเติม 

เลขานุการบริษัทไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆเพิ่มเติม 
 

นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 

1. สําหรับในวาระอ่ืนๆ ขอเสนอใหบริษัทฯ กําหนดกฎเกณฑในการเสนอวาระอ่ืนเพิ่มเติมในท่ีประชุมผูถือหุน โดยวาระท่ีจะ

เสนอเพิ่มเติมตองมิใชวาระเพื่อพิจารณาหรือลงมติ ควรเปนเร่ืองเพื่อหารือเทานั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนทานอ่ืนท่ีมไิดเขา

รวมประชุม เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

เลขานุการบริษัท : วาระอ่ืนๆ ท่ีอยูในระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯ เปนไปตามขอกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีมีคําถาม สามารถสอบถามเร่ืองตางๆ ไดในวาระนี้ 
 

นายสุรินทร บรรยงพงศเลิศ ผูถือหุน 
 

1. จากสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกในปจจุบันท่ีมีความไมแนนอน บริษัทฯ มีความคิดเห็นตอสถานการณดังกลาวอยางไร และคิด

วาจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ หรือไม แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2559 เปนอยางไร 
 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : โดยปกติการประกอบธุรกิจยอมมีความเส่ียง ความเส่ียงบางอยางสามารถควบคุมได ความเส่ียงท่ี

ควบคุมไมได บริษัทฯ ก็มีแผนรองรับ สําหรับปนี้ ความเส่ียงในระดับมหภาคยังคงมีอยู โดยปท่ีแลวเปนผลกระทบทางออมตอ

เศรษฐกิจมหภาคจากเหตุการณกอการราย แตในป 2559 นี้ จะเปนผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคโดยตรง ตามท่ีหลายสํานัก

ไดวิเคราะหไววาอาจมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดข้ึนอีกคร้ัง ซึ่งเปนส่ิงท่ีบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได โดยบริษัทฯ ไดเตรียม

มาตรการรองรับไว ดังจะเห็นไดจากรายไดของบริษัทฯ ท่ีมาจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเปนการกระจายความเส่ียง และในแต

ละธุรกิจ บริษัทฯ ไดพัฒนากลยุทธการดําเนินธุรกิจในระยะยาว ไมใชเพียงระยะส้ัน ดังนั้น หากมีผลกระทบตอธุรกิจหนึ่ง 

ธุรกิจท่ีเหลือก็ยังคงดําเนินงานตอไปได อยางไรก็ตาม หากปญหาทางเศรษฐกิจสงผลกระทบตอธุรกิจท้ังหมดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ก็ยังคงมีแผนรับมือ โดยรักษาระดับรายไดข้ันต่ําใหครอบคลุมตนทุนเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  



13 
 

อยางไรก็ตาม ปนี้บริษัทฯ เชื่อวา ผลกระทบนาจะไมรุนแรงไปกวา 2-3 ปท่ีแลว ซึ่งสถานการณทางการเมืองไทยสงผลกระทบ

โดยตรงตอธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะท่ีปนี้ เปนผลกระทบมาจากเศรษฐกิจมหภาคของโลก ส่ิงท่ีจะกระทบตอบริษัทฯ อาจจะ

เปนการลดงบประมาณในการทําการตลาดของลูกคาตางชาติบางราย ซึ่งเปนส่ิงท่ีบริษัทฯ สามารถคาดการณไดลวงหนา

เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการวางแผนกับลูกคาลวงหนาเปนป ดังนั้น หากมีสถานการณดังกลาว 

บริษัทฯ จะไดรับสัญญาณเตือนใหรูลวงหนา โดยในปจจุบันและอีก 6 เดือนขางหนา บริษัทฯ ยังไมไดรับสัญญาณเตือนถึงเร่ือง

ท่ีอาจมีผลกระทบรายแรงตอธุรกิจ 
 

นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 

1. ในชวงท่ีผานมา จากการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดคาดการณวา GDP ของไทยจะไมเติบโตมากนัก อีกท้ังมีธุรกิจ

จํานวนไมนอยไดเร่ิมไปลงทุนธุรกิจในประเทศเพื่อนบานมากข้ึน บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในประเทศเพือ่น

บานหรือไม อยางไร 
 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : ปโก เปนบริษัทฯ ท่ีมีเครือขายอยูท่ัวโลกอยูแลว และบริษัทฯ มีการทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน

อยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน อาทิเชน เมื่อลูกคาของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปในประเทศตางๆ การท่ีบริษัทฯ ไมไดกลาวถึงงานใน

สวนนี้เพราะปริมาณงานยังไมมีสาระสําคัญ สําหรับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ธุรกิจจะมีสาระสําคัญเมื่อการตั้งรัฐบาล

สําเร็จ เชนเดียวกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งตองรอใหการเปล่ียนผานรัฐบาลเสร็จส้ินกอน โดยธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดของบริษัทฯ ท่ีกลาวถึงขางตน หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลักของแตละประเทศ เพราะ

บริษัทฯ มองวาการทํากิจกรรมทางการตลาดในแงของความบันเทิง มีตัวแปรมากมาย และมีความเส่ียงสูง จึงขอสรุปวา 

โอกาสในการทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบานนั้นมีอยู แตยังไมมีสาระสําคัญสําหรับธุรกิจท่ีบริษัทฯ กําลังดําเนินงานอยูในขณะนี้

มากนัก 

 

ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาและไมมีผูถือหุนซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทไดเชิญ นายเชีย ซอง เฮง 

ประธานกรรมการบริษัท กลาวปดประชุม  
 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (นายเชีย ซอง เฮง) 


