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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

วันที่ประชุม	 :	 วันศุกร์ที่	19	กุมภาพันธ์	2559	เปิดประชุมเวลา	10:00	น.

สถานที่ประชุม :	 โพธาลัย	เลเชอร์พาร์ค	ห้องRound	Room	เลขที่	28	ซอยโยธินพัฒนา	3	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	

คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม :	 นายเชีย	ซอง	เฮง

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์	เทหะสุวรรณรัตน์

ผู้เข้าประชุม :	 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง	42	ราย	และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน	28	ราย	รวมเป็น	

70	ราย	นับเป็นจ�านวนหุ้นสามัญ	163,075,910	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	75.6296	ของจ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

	 	 (หุ้นท่ีออกจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด	215,624,559	หุ้น	นบัเป็นคะแนนเสยีง	215,294,592	เสยีง	แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญ	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	 

กล่าวเปิดประชุม	

นาย	เชีย	ซอง	เฮง	ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น	และนายลอเรนซ์	เชีย	ประธานอ�านวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	ปิโก	

ฟาร์อีส	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	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

นางสาวเชีย	ยวน	จวิน	กรรมการบริษัท	ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
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และประธานได้แนะน�า

1.	นางพัชราวดี	บุญพะเนียด	 ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

2.	นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	 ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม	ได้มอบหมายให้	นายชัยจิตต์	เทหะสุวรรณรัตน์	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่	1	ถึง	

8	ตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท	ได้ชี้แจงถึงระเบียบ	ข้อบังคับส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เป็นดังนี้

การประชุมจะด�าเนนิตามระเบียบวาระ	1	ถงึ	8	ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ	เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม	 ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ	หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน	 “วาระอื่นๆ”	ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสีย

เวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืน	 และในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด	 ผู้ท�าหน้าท่ีแทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ	เป็นผู้ตอบค�าถามแทน

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม	กรุณาใช้ไมโครโฟน	ณ	จุดที่จัดเตรียมไว้	พร้อมแนะน�าตนเอง

กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ

ในการออกเสียงลงคะแนน	 ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน 

ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	 หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ	 เพ่ือนับจ�านวนคะแนนเสียง 

ที่ใช้เป็นมติที่ประชุม	และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น	ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่

เห็นด้วยทั้งหมด	ยกเว้นในวาระที่	5	ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ	จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อก�ากับในบัตรลงคะแนนด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 และลงลายมือชื่อ 

ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม	โดยเจ้าหน้าที่จะน�าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง

ไปตรวจนับคะแนนเสียง	 โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร	 หรือลงมติมากกว่า	1	 ช่อง	 หรือมีการขีดฆ่าบัตรท้ังบัตร 

จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีท่ีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วยตวัเอง	หากคดัค้านไม่เห็นด้วย	หรอืงดออกเสยีง	ให้ยกมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีเกบ็บัตร

ลงคะแนน

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามท่ี 

เห็นควร	การออกเสียงลงคะแนน	จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน	 หากผู้ถือหุ้นได้ก�าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบ

ฉันทะแล้ว	ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก�าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ส�าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่	6	

มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส�าหรับวาระที่	2	ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
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ส�าหรับวาระท่ี	8	 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.2535	(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข 

เพิ่มเติม)	 การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท�าได้โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกัน 

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

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.	บริษัทมหาชนฯ	

มาตรา	107	(1)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	41	(1)	ยกเว้นวาระที่	6	ฐานใน

การนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนฯ	มาตรา	90	หลังจากการนับ

คะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น	จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ	โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออก

เสียง	และบัตรเสีย	โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

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

มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล�าดับวาระดังต่อไปนี้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

บริษัทฯ	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	 เม่ือวันท่ี	27	 กุมภาพันธ์	2558	 และได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดรวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ด้วยแล้ว

เลขานกุารบรษัิทเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2558	ตามท่ีได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นได้พจิารณา

ล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

เห็นด้วย	 163,038,485	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง	 0	 เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ�ำปี และผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558

ส�าหรับรายงานคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2558	รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปี	2558	ที่ได้

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว	บริษัทฯขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้

ปิโก	กรุ๊ป	สามารถสร้างความส�าเร็จได้อย่างต่อเนื่องในศักยภาพหลัก	เห็นได้จากที่	ปิโก	กรุ๊ป	ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มธุรกิจ	B2B	

Agency	ประจ�าปี	2015	จากการประกาศรางวัลเอเจนซี่ประจ�าปี	2015	ของนิตยสาร	Marketing	(Marketing	Magazine’s	Agency	of	

the	Year	Awards	2015)	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิด	กลยุทธ์และการน�าเสนอแผนงานทางการตลาดที่

มีประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้ามาโดยตลอด

โดย	ปิโก	กรุ๊ป	ยังคงด�าเนินธุรกิจตามแนวคิด	“การสร้างสรรค์ร่วมกัน	(Build	Together)”	เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต	โดยให้ความ

ส�าคัญมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร	(Our	People)	และสร้างความเป็นหนึ่งเดียว	(Our	Unity)	ต่อไป

ส�าหรับ	บมจ.	ปิโก	(ไทยแลนด์)	บริษัทฯ	ได้พัฒนากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	โดยแบ่งเป็น	2	กลยุทธ์ส�าคัญ	ได้แก่	1)	กลยุทธ์ที่ตอบ

สนองการด�าเนินธุรกิจหลัก	(Core	Competency	Strategy)	2)	กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	(Knowledge	

Communication	Strategy)

ส�าหรับกลยุทธ์ที่ตอบสนองการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ	(Core	Competency	Strategy)	 ในปี	2558	 บริษัทฯ	 ภูมิใจที่ได้ร่วม

สนับสนุนความส�าเร็จแก่ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม	ดังนี้

1)	 กลุม่อุตสาหกรรมยานยนต์	ตวัอย่างผลงานท่ีโดดเด่น	คอื	การบรหิารจดัการ	ออกแบบ	และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถช้ันน�าต่างๆ	

ภายในงานมหกรรมยานยนต์	 ครั้งที่	31	 และ	 งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์	 ครั้งที่	36	ตลอดจนการจัดงานเปิดตัว

รถยนต์ครั้งแรกของโลกในไทย	ส�าหรับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	423	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	36	จากปีก่อน	

2)	 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	เครื่องดื่ม	และพลังงาน	ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น	ได้แก่	การสร้างสรรค์และจัดสร้างบูธมาตรฐานและ

พาวิลเลียนของผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นน�า	ในงาน	THAIFEX	World	of	Food	Asia	ครั้งที่	12	งานมหกรรมทางอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก	รวมทั้งการบริหารจัดการ	ออกแบบ	และสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	ในภาพรวม

ของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้	บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	168	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	73	จากปีก่อน

3)	 กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	ตัวอย่างผลงานที่บริษัทภูมิใจ	คือ	การบริหารจัดการ	และสร้างสรรค์งาน	ITU	Telecom	World	

2015	 งานดังกล่าวนับเป็นการจัดประชุมระดับนานาชาติและมหกรรมเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมระดับโลก	 ในอุตสาหกรรมกลุ่มนี	้

บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	47	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	11	จากปีก่อน	และ	

4)	 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ	ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้	คือ	การบริหารจัดการ	ออกแบบ	

สร้างสรรค์บูธและกจิกรรมต่างๆ	ภายในงาน	Thailand	Industry	Expo	2015	ซ่ึงจดัต่อเนือ่งเป็นปีท่ีสอง	และพฒันาเป็นกจิกรรมประจ�า

ปีของกระทรวงอุตสาหกรรม	 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงท่ีบริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐ	 ให้มีส่วนร่วมใน 

การบรหิารจัดการ	และสร้างสรรค์งานท่ีมคีณุค่าต่อการพัฒนาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ	ส�าหรบัอุตสาหกรรม

กลุ่มนี้	บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	43	ล้านบาท	ใกล้เคียงกับปีก่อน

ส�าหรับกลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	(Knowledge	Communication	Strategy)	ถึงวันนี้	ปิโก	(ไทยแลนด์)	ได้

แสดงให้เห็นตัวอย่างงานบริการท่ีผนวกความเชี่ยวชาญในเร่ือง	 “การสื่อสาร”	 เช่ือมโยงกับ	 “องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ”	 โดยบริษัทฯ	

ก�าหนดจุดยืนในฐานะตัวแทนการสื่อสารองค์ความรู้	(Knowledge	Agent)	และสร้างให้เกิดงานส�าคัญ	2	ส่วน	ได้แก่

1)	 การสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	ได้แก่	การบริหารจัดงานมหกรรมยกระดับองค์ความรู้	

ซ่ึงในปีนีบ้รษัิทฯได้สร้างสรรค์และบรหิารจดัการงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิประจ�าปี	2558	และ	การสร้างสรรค์

งานพิพิธภัณฑ์	โดยบริษัทฯ	เข้าซื้อกิจการของบริษัท	ทเว็นตี้เท็น	มีเดีย	จ�ากัด	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ	และศักยภาพ

ในการสร้างสรรค์งานพิพิธภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น



10

2)	 การสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ในธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่	 เป็นงานท่ีถูกก�าหนดควบคู่มากับการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์

ความรู้ตั้งแต่ต้น	 เรียกว่า	 “การสื่อสารเพื่อการศึกษา	(Education	Communications)”	กว่า	8	ปีที่บริษัทฯ	พัฒนาองค์ความรู้	 และ

ศักยภาพในการให้บริการทางด้านดิจิตอลมีเดีย	สร้างให้เกิดบริการที่ส�าคัญ	คือ	EDUCA	งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพครู	และ	Teachers	as	Learners	ดิจิตอลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู	ท�าให้สังคมตระหนักถึงจุดยืนและศักยภาพที่เข้มแข็ง

ของบริษัทฯ	 ในเรื่องดังกล่าว	 ท้ังหมดเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯสามารถให้บริการทางด้านดิจิตอลมีเดียแก่หน่วยงานภาครัฐ 

หลายแห่ง	 ได้แก่	 การบริหารโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สามของมหิดลชาแนล	(Mahidol	Channel)	 	 สื่อรูปแบบใหม่ที่น�าการศึกษา	 

(Education)	 มาผสมผสานกับความบันเทิง	 (Entertainment)	 ถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม	 โดยเผยแพร่ผ่าน 

แพลตฟอร์มที่หลากหลาย	ทั้งทางโทรทัศน์	สื่อออนไลน์	ได้แก่	เว็บไซต์	เฟสบุ๊ก	และยูทูป	รวมทั้งแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ	 

และการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	(DLIT)	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 น�าสื่อเทคโนโลยี 

การสื่อสารมาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและเพ่ิมโอกาสใน 

การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคน	 โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ	 

ได้แก่	โทรศัพท์มือถือ	แท็บเล็ต	และคอมพิวเตอร์	

ผลจากกลยุทธ์ในเร่ืองการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	 ท้ังในรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	 และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม	่ 

สร้างความส�าเรจ็และสามารถสร้างรายได้ท่ีเพิม่มากข้ึน	ในภาพรวมผลจากกลยุทธ์ดงักล่าว	ท�าให้บรษัิทฯ	มรีายได้จากกลุม่อุตสาหกรรม

นี้จ�านวน	269	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	245	จากปีก่อน

บริษัทฯ	 เช่ือม่ันว่า	 ด้วยกลยุทธ์ท้ังในส่วนท่ีตอบสนองการด�าเนินธุรกิจหลัก	(Core	Competency	Strategy)	 และกลยุทธ์ในเรื่อง 

การสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	(Knowledge	Communication	Strategy)	 จะสนับสนุนซ่ึงกัน	 สร้างศักยภาพท่ีแข็งแกร่ง	 

ท�าให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตลอดจนสร้างโอกาสที่น�าสู่รายได้และความส�าเร็จที่ยั่งยืนทั้งแก่ธุรกิจ	สังคม	และประเทศชาติ

เลขานุการบริษัท	ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 จากรายงานของคณะกรรมการท่ีกล่าวถงึโครงการ	DLIT	(Distance	Learning	Information	Technology)	ของกระทรวงศกึษาธกิาร	

ท่ีสามารถช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา	อยากให้อธบิายเพิม่เตมิว่าบรษัิทฯ	มส่ีวนช่วยในการลดความเหลือ่มล�า้นีอ้ย่างไร	และ

ขณะนี้	การมีส่วนช่วยดังกล่าวส่งผลในการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาอย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ :	โครงการ	DLIT	ถือเป็นส่วนต่อยอดจากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance	Learning	

Television	:	DLTV)	ตามพระราชด�าริ	DLIT	มีส่วนในการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	เนื่องจาก	DLIT	ท�าหน้าที่เป็น	Resource	

Center	 ของโรงเรียนและครู	 กล่าวคือ	 การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ	 จากโรงเรียนต้นแบบได้ถูกจัดเก็บในรูปสื่อดิจิตอลมีเดีย	 

ซ่ึงสามารถเข้าถึงจากโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลหรือโรงเรียนท่ีขาดแคลนครู	 จากเดิมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	(DLTV)	 หรือครู 

ตู้	 เป็นการสื่อสารทิศทางเดียว	(one-way	communication)	 ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนวิชา	 ท่ีโรงเรียนไม่มีครูสอน	 

DLIT	คอืสิง่ท่ีมาตอบโจทย์ในจดุนี	้เพราะ	DLIT	เป็นการสือ่สารสองทาง	(two-way	communication)	กล่าวคอื	ครสูามารถดาวน์โหลด

วิดีโอการเรียนการสอนมาดู	 และหากมีค�าถามก็สามารถถามกลับไปที่	Resource	Center	 ของ	DLIT	 ได้	 ท�าให้ข้อจ�ากัดด้านเวลา 

และระยะทางไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป	 เพราะครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านหลายช่องทาง	(multiple	platforms)	 อาทิ	

โทรศัพท์มือถือ	แท็บเล็ต	และคอมพิวเตอร์	จากพื้นที่ห่างไกลได้ทุกเวลา	

ไม่มีผูถ้อืหุ้นท่านใดซักถามเพิม่เตมิ	ถอืว่าท่ีประชุมได้รบัทราบรายงานคณะกรรมการและผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ประจ�าปี	2558
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558

เลขานกุารบรษัิทขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปีสิน้สดุวันท่ี	31	ตลุาคม	2558	

ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 ท้ังนี้	 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2558	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

      งบการเงินเฉพาะบริษัท       งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

สินทรัพย์รวม 634 694 753 739 723 958

หนี้สินรวม 242 271 316 300 292 504

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 392 422 438 439 431 455

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

ค่าใช้จ่ายรวม 188 198 212 243 246 275

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 31 30 58 42 (5) 69

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(บาท) 0.143 0.139 0.272 0.185 (0.023) 0.310

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 บริษัท	ทเว็นตี้เท็น	มีเดีย	จ�ากัด	และบริษัท	กิจการร่วมค้า	จีเคอี	จ�ากัด	ที่บริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าไปซื้อ	

เป็นบริษัทที่มีการด�าเนินกิจการ	มีรายได้ตามปกติธุรกิจ	ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ	ทันทีที่เข้าซื้อเลยหรือไม่

เลขานุการบริษัท : บริษัทท้ังสองท่ีบริษัทฯ	 เข้าไปซ้ือ	 มีสัญญากับหน่วยงานราชการส�าหรับการจัดสร้างนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ 

อยู่แล้ว	ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวต้องการความรู้	(Knowledge)	และแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ	ซึ่งสามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ได ้

โดยการเข้าซ้ือกิจการท้ังสองดังกล่าวเป็นรายการสืบเน่ืองกัน	 กล่าวคือ	 บริษัท	 ทเว็นตี้เท็น	 มีเดีย	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทแม่ของบริษัท	

กิจการร่วมค้า	จีเคอี	จ�ากัด	ซึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ	ซื้อดังกล่าวเริ่มมีการรับรู้รายได้แล้ว

นายฮั้งใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้น

1.	 ขอให้อธิบายเพิ่มเติมจากรายงานประจ�าปีหน้า	87	 และ	88	(งบกระแสเงินสด)	 ในงบการเงินรวม	 ก�าไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น

อย่างมากจากปี	2557	จาก	1.5	ล้านบาท	เป็น	86	ล้านบาทเกิดจากอะไร	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	1.2	ล้านบาทคืออะไร	

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก	เนื่องจากอะไร

เลขานกุารบรษัิท : ก�าไรก่อนภาษีเงนิได้เพิม่ข้ึน	เนือ่งจากในปีก่อนภาวะทางการเมอืงส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของทุกบรษัิท

ในตลาด	ท�าให้บริษัทย่อยเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ	ขาดทุน	ซึ่งจะเห็นได้จากในปี	2557	งบการเงินเฉพาะกิจการมีก�าไรก่อนภาษี	36	

ล้านบาท	แต่ในงบการเงินรวมแสดงผลก�าไรเพียง	1.5	ล้านบาท	เนื่องจากผลขาดทุนของบริษัทย่อย

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	1.2	ล้านบาท	เกิดจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ	ซึ่งไม่ได้มี

การด�าเนินงานแล้ว	จึงบันทึกขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัทย่อย
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เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าเพิ่มขึ้น	เกิดจาก

รายได้ค้างรบัท่ีบรษัิทได้ท�างานและรับรูร้ายได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไปแล้ว	แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลกูค้ามีจ�านวน

เพิ่มขึ้น	ส�าหรับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปริมาณงานที่บริษัทฯ	ได้รับ	ณ	วันสิ้นปีบัญชี	ซึ่งบริษัทฯ	ยังไม่ได้จ่าย

เงินให้แก่ผู้รับจ้างต่างๆ	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	โดยจ�านวนเงินดังกล่าวสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาขึ้นกับแต่ละช่วงเวลา

นายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ผู้ถือหุ้น

1.	 ในงบก�าไรขาดทุนปี	2558	บรษัิทฯ	มรีายได้ประมาณ	1,032	ล้านบาท	มอีตัราก�าไรสทุธปิระมาณร้อยละ	5	หรอืก�าไรสทุธปิระมาณ	

58	ล้านบาท	โดยเป็นรายได้จากเงินปันผลรับจ�านวน	20	ล้านบาท	จึงอยากขอหารือว่า	บริษัทฯ	จะสามารถเพิ่มอัตราก�าไรสุทธิให้สูง

กว่าร้อยละ	5	ได้หรือไม่	อย่างไร	และ	บริษัทฯ	มีแผนในการสร้างความเติบโตให้แก่ราคาหุ้นของบริษัทฯ	อย่างไร

เลขานุการบริษัท :	โดยปกติการท�าให้บริษัทฯ	มีอัตราก�าไรสูงสุดเป็นโจทย์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	อยู่แล้ว	ส�าหรับราคาหุ้นของ 

บริษัทฯ	 ข้ึนอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ	 โดยผู้ถือหุ้น	 และนักลงทุนต่างๆ	 ท่ีน�าเงินมาลงทุน	 ต้องพิจารณาผลตอบแทนใน 

ระยะยาว	รวมถึงต้องพิจารณาธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน	อีกทั้งยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น	

2.	 ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการให้ดีที่สุด	

เลขานุการบริษัท : ธุรกิจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ	บริษัทฯ	จึงมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย	ซึ่งรวมถึง	ธุรกิจด้านการบริหาร

จดัการและการให้บริการในธรุกจิไมซ์	ธรุกจิด้านการสร้างสรรค์กจิกรรมทางการตลาด	และธรุกจิด้านดจิติอลมเีดยี	บรษัิทฯ	ได้พยายาม

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ	อยู่ตลอด	ซึ่งในแต่ละปีล้วนมีปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	อาทิ	ภาวะทางการเมืองในปีก่อนซึ่งเป็น

ปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้	แต่ฝ่ายจัดการได้พยายามอย่างดีที่สุดในการบริหารกิจการ

3.	 รายได้ในแต่ละไตรมาสของปี	2559	คาดว่าจะเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัท :	เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะบริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีที่สุด

4.	 โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าซึ่งมีมูลค่าทั้งโครงการ	1,061	ล้านบาท	มีการรับรู้รายได้อย่างไร

เลขานุการบริษัท : ส�าหรับธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์	ตามรายงานประจ�าปี	2558	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558	บริษัทฯ	มีงานที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจ�านวนทั้งสิ้น	1,214	ล้านบาท	ประกอบด้วยธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์

และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด	 จ�านวน	270	 ล้านบาท	 และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้	 

จ�านวน	944	ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

เห็นด้วย	 163,070,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง	 0	 เสียง	

หมายเหต	ุในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน	32,250	เสียง

สรปุว่าท่ีประชุมลงมตอินมัุตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ตลุาคม	2558	ด้วยคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยประจ�ำปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลำคม 2558 และ 
กำรจ่ำยเงินปันผล

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
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ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	215,624,775	บาท	และทุนส�ารองตามกฎหมาย	(ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม)	

จ�านวน	17,489,717	 บาท	 และมีก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2558	 จ�านวน	58,482,965	 บาท	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

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

ตุลาคม	2558	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ�านวน	2,031,800	บาท	ท�าให้บริษัทฯ	มีทุนส�ารองตามกฎหมาย	ณ	วันที่	31	

ตุลาคม	2558	เป็นจ�านวน	19,521,517	บาท

และตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ	ท่ีก�าหนดไว้ประมาณร้อยละ	40		ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิได้หากไม่มีเหตจุ�าเป็น

อ่ืน	 เช่น	 การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ	 บริษัทฯ	 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก 

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2558	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ	 ในอัตราหุ้นละ	 

0.22	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	215,294,559	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	330,000	หุ้น	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	215,624,559	หุ้น	

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	47,437,403	บาท

โดยก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี	1	 กุมภาพันธ์	2559	 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา	225	 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลดัง

กล่าวภายในวันที่	18	มีนาคม	2559

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายฮั้งใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้น

1.	 ส�าหรับการก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2559	และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา	225	แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559	ซึ่งเป็นวันที่ก่อนการอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผมขอเสนอให้ในปีต่อๆ	 ไป	 บริษัทฯ	 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหลังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว	 เพื่อเป็น 

การส่งเสริมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท :	บริษัทฯ	จะรับไปพิจารณา

นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 ส�าหรับวาระการจ่ายเงินปันผล	ผมขอเสนอแนะให้ในปีหน้า	บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลอัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ทราบว่าการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ	หรอืไม่	และแสดงข้อมลูดงักล่าวเปรยีบเทียบกบัปีก่อนใน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท :	บริษัทฯ	จะรับไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน	

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้	

เห็นด้วย	 163,070,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง	 0	 เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2558	 จ�านวน	2,031,800	 บาท	 เป็นทุนส�ารองตาม

กฎหมายเพิ่มเติมและจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ตุลาคม	2558	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.22	บาท	คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	47,437,403	บาท	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ	ถ้าจ�านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุกับส่วนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัประจ�าปี	ส�าหรับกรรมการที่

ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

นายเชีย	ซอง	เฮง ประธานกรรมการบริษัท	 ประธานกรรมการสรรหา	 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 และ 

รองประธานกรรมการบริหาร	

นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	ประธานกรรมการบริหาร	และประธานอ�านวยการ

นายศีลชัย	เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย	 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น�าเสนอท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้	นายเชีย	ซอง	 เฮง	นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น	และนายศีลชัย	 เกียรติภาพันธ์	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

อีกวาระหนึ่ง

ท้ังนี	้คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผูมี้คณุสมบัตคิรบถ้วนตามพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	

และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	นอกจากนี้	บุคคลดังกล่าวทั้งสามยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	เป็น

อย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างดียิ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี	 ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประสงค์ให้มีการลงคะแนน 

เสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากย่ิงข้ึน	 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	 ท้ังท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และ 

งดออกเสียง	ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ	 ผมขอเสนอให้บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในหนังสือ 

เชิญประชุม	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัท :	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในเอกสารแนบ	3	 ในหนังสือเชิญประชุม

แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน	

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

1. นายเชีย ซอง เฮง

เห็นด้วย	 	 163,075,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง		 0	 เสียง	

หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน	5,000	เสียง
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2. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น

เห็นด้วย	 	 163,075,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง		 0	 เสียง	

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

เห็นด้วย	 	 163,075,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

งดออกเสียง		 0	 เสียง	

สรปุว่าท่ีประชุมลงมตเิลอืกตัง้นายเชีย	ซอง	เฮง	นายพเิสฐ	จงึแย้มป่ิน	และนายศลีชยั	เกยีรตภิาพนัธ์	กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ของบรษัิทฯ	ต่อไปอกีวาระหนึง่	ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559 

บริษัทฯ	 มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ท่ีด	ีจงึน�าเสนอผูถ้อืหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2559	เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ	6,000,000	บาท	ซ่ึงเป็นจ�านวน

เท่ากับปีก่อน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 (ปีที่เสนอ)

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

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

กรรมการตรวจสอบ	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

เห็นด้วย	 	 163,075,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000

ไม่เห็นด้วย	 	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

งดออกเสียง		 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2559	เป็นเงินจ�านวนไม่เกิน	6,000,000	บาท	ตามที่เสนอ	ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 ทุกปี	 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ	 คัดเลือก	

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	2559	เป็นจ�านวนเงิน	1,740,000	บาท	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 (ปีที่เสนอ)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 600,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	รายไตรมาส 600,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 420,000 540,000

รวม (บาท) 1,620,000 1,740,000

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

เห็นด้วย	 	 163,075,735	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
ไม่เห็นด้วย	 	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
งดออกเสียง		 0	 เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559	ตามที่เสนอ	ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ	เพิ่มเติม

นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 ส�าหรบัในวาระอืน่ๆ	ขอเสนอให้บรษัิทฯ	ก�าหนดกฎเกณฑ์ในการเสนอวาระอ่ืนเพิม่เตมิในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น	โดยวาระท่ีจะเสนอเพิม่

เติมต้องมิใช่วาระเพื่อพิจารณาหรือลงมติ	 ควรเป็นเรื่องเพ่ือหารือเท่านั้น	 เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านอ่ืนท่ีมิได้เข้าร่วมประชุม	 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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เลขานุการบริษัท : วาระอื่นๆ	ที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯ	เป็นไปตามข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด	พ.ศ.	2535	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีค�าถาม	สามารถสอบถามเรื่องต่างๆ	ได้ในวาระนี้

นายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ผู้ถือหุ้น

1.	 จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน	บริษัทฯ	มีความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร	และคิดว่าจะ

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	หรือไม่	แนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในปี	2559	เป็นอย่างไร

นายศลีชัย เกยีรตภิาพนัธ์ :	โดยปกตกิารประกอบธรุกจิย่อมมคีวามเสีย่ง	ความเสีย่งบางอย่างสามารถควบคมุได้	ความเสีย่งท่ีควบคมุ

ไม่ได้	 บริษัทฯ	 ก็มีแผนรองรับ	 ส�าหรับปีนี้	 ความเสี่ยงในระดับมหภาคยังคงมีอยู	่ โดยปีท่ีแล้วเป็นผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ

มหภาคจากเหตุการณ์ก่อการร้าย	แต่ในปี	2559	นี้	จะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยตรง	ตามที่หลายส�านักได้วิเคราะห์ไว้ว่า

อาจมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครั้ง	ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	ไม่สามารถควบคุมได้	โดยบริษัทฯ	ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้	ดังจะเห็น

ได้จากรายได้ของบริษัทฯ	ที่มาจากหลากหลายธุรกิจ	 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง	และในแต่ละธุรกิจ	บริษัทฯ	 ได้พัฒนากลยุทธ์

การด�าเนนิธรุกจิในระยะยาว	ไม่ใช่เพยีงระยะสัน้	ดงันัน้	หากมผีลกระทบต่อธรุกจิหนึง่	ธรุกจิท่ีเหลอืกยั็งคงด�าเนนิงานต่อไปได้	อย่างไร

ก็ตาม	หากปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ก็ยังคงมีแผนรับมือ	โดยรักษาระดับรายได้ขั้นต�่า

ให้ครอบคลุมต้นทุนเพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	

อย่างไรก็ตาม	ปีนี้บริษทัฯ	เชื่อว่า	ผลกระทบน่าจะไม่รุนแรงไปกว่า	2-3	ปีที่แล้ว	ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองไทยส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ	 ในขณะท่ีปีนี้	 เป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจมหภาคของโลก	 สิ่งท่ีจะกระทบต่อบริษัทฯ	 อาจจะเป็นการลด 
งบประมาณในการท�าการตลาดของลูกค้าต่างชาติบางราย	ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเนื่องจากในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	มีการวางแผนกับลูกค้าล่วงหน้าเป็นปี	ดังนั้น	หากมีสถานการณ์ดังกล่าว	บริษัทฯ	จะได้รับสัญญาณเตือน
ให้รู้ล่วงหน้า	โดยในปัจจุบันและอีก	6	เดือนข้างหน้า	บริษัทฯ	ยังไม่ได้รับสัญญาณเตือนถึงเรื่องที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ

นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.	 ในช่วงที่ผ่านมา	จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่า	GDP	ของไทยจะไม่เติบโตมากนัก	อีกทั้งมีธุรกิจจ�านวนไม่

น้อยได้เริ่มไปลงทุนธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านมากข้ึน	 บริษัทฯ	 มองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้านหรือไม่	

อย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ปิโก	 เป็นบริษัทฯ	 ที่มีเครือข่ายอยู่ท่ัวโลกอยู่แล้ว	 และบริษัทฯ	 มีการท�าธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอยู ่
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน	 อาทิเช่น	 เม่ือลูกค้าของบริษัทฯ	 ขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆ	 การท่ีบริษัทฯ	 ไม่ได้กล่าวถึงงานในส่วนนี ้
เพราะปริมาณงานยังไม่มีสาระส�าคัญ	 ส�าหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ธุรกิจจะมีสาระส�าคัญเม่ือการตั้งรัฐบาลส�าเร็จ	 เช่น
เดียวกับราชอาณาจักรกัมพูชา	 ซ่ึงต้องรอให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อน	 โดยธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ 
บริษัทฯ	 ท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลักของแต่ละประเทศ	 เพราะบริษัทฯ 
มองว่าการท�ากจิกรรมทางการตลาดในแง่ของความบันเทิง	มตีวัแปรมากมาย	และมคีวามเสีย่งสงู	จงึขอสรปุว่า	โอกาสในการท�าธรุกจิ
ในประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีอยู่	แต่ยังไม่มีสาระส�าคัญส�าหรับธุรกิจที่บริษัทฯ	ก�าลังด�าเนินงานอยู่ในขณะนี้มากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ	เพิ่มเติม	เลขานุการบริษัทได้เชิญ	นายเชีย	ซอง	เฮง	
ประธานกรรมการบริษัท	กล่าวปิดประชุม	

ปิดประชุมเวลา	11.30	น.

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

	 	 (นายเชีย	ซอง	เฮง)




