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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

วันที่ประชุม :	 วันศุกร์ที่	17	กุมภาพันธ์	2560	เปิดประชุมเวลา	10:00	น.

สถานที่ประชุม :	 โพธาลัย	เลเชอร์พาร์ค	ห้อง	Round	Room	เลขที่	28	ซอยโยธินพัฒนา	3	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	
คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม :	 นายเชีย	ซอง	เฮง

เลขานุการบริษัท :	 นายชัยจิตต์	เทหะสุวรรณรัตน์

ผู้เข้าประชุม :	 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง	29	ราย	และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน	36	ราย	รวมเป็น	
65	ราย	นับเป็นจ�านวนหุ้นสามัญ	173,287,345	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	80.3653	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	 
กล่าวเปิดประชุม		

นาย	เชีย	ซอง	เฮง	ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น	และแนะน�ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ดังนี้

1.	นายเชีย	ซอง	เฮง	 ประธานกรรมการบริษัท	 รองประธานกรรมการบริหาร	 ประธานกรรมการสรรหา	 และประธาน
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.	นายพิเสฐ	จึงแย้มป่ิน	 รองประธานกรรมการบรษัิท	ประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการสรรหา	และประธานอ�านวยการ
3.	นายศีลชัย	เกียรติภาพันธ์	 กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหา	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นางสาวเชีย	ยวน	จวิน	 กรรมการบริษัท
5.	นายวิริยะ	ผลโภค	 กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และที่ปรึกษาบริษัท
6.	นายไชยยศ	บุญญากิจ	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
7.	นายเสริญ	วิเทศพงษ์	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
8.	นางศศิธร	พงศธร		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
9.	นายชัยจิตต์	เทหะสุวรรณรัตน์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นายยอง	ชุน	คอง	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	ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม	เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม	 ให้ถามเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระนั้นๆ	 หากเป็นประเด็นอ่ืนให้ถามใน	 “วาระอ่ืนๆ”	 ท้ังนี้เพ่ือไม่ 
เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น	และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด	ผู้ท�าหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ	เป็นผู้ตอบค�าถามแทน

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม	กรุณาใช้ไมโครโฟน	ณ	จุดที่จัดเตรียมไว้	พร้อมแนะน�าตนเอง

กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ

ในการออกเสียงลงคะแนน	 ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน	 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	 หากมี	 ขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	 เพื่อนับจ�านวนคะแนนเสียงที ่
ใช้เป็นมติที่ประชุม	และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาลงมตจิะนบัเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงเท่านัน้	ท่ีเหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยท้ังหมด	
ยกเว้นในวาระท่ี	5	ซ่ึงเป็นวาระเลอืกตัง้กรรมการ	จะเกบ็บัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือก�ากบั
ในบัตรลงคะแนนด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 และลงลายมือชื่อ 
ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม	โดยเจ้าหน้าที่จะน�าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง 
ไปตรวจนับคะแนนเสียง	 โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร	 หรือลงมติมากกว่า	1	 ช่อง	 หรือมีการขีดฆ่าบัตรท้ังบัตร 
จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณท่ีีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง	หากคัดค้านไม่เห็นด้วย	หรอืงดออกเสยีง	ให้ยกมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีเกบ็บัตร
ลงคะแนน

กรณท่ีีผูถื้อหุ้นได้มอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะได้ทุกประการตามท่ีเห็นควร	
การออกเสียงลงคะแนน	จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน	 หากผู้ถือหุ้นได้ก�าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบ
ฉันทะแล้ว	ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก�าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ส�าหรับมติของทีป่ระชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่	6	มติของที่ประชุม
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส�าหรับวาระที่	2	ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ส�าหรับวาระท่ี	8	 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.2535	(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข 
เพ่ิมเติม)	 การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท�าได้โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกัน 

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
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กำรนับผลกำรลงคะแนน

การนบัคะแนนเสยีงของการประชุมนีท่ี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ	จะน�าคะแนนเสยีงท่ีไม่เห็นด้วย	งดออกเสยีง	และบัตรเสยี	หัก
ออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ	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	ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจ�านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนฯ	มาตรา	90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น	 จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ	 โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง	 เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย	งดออกเสยีง	และบัตรเสยี	โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	ซ่ึงวาระเลอืกต้ังกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ	ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อินเวนท์เทคซิสเท็มส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งได้น�าระบบบาร์โค้ดมา
ใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล�าดับวาระดังต่อไปนี้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559

บริษัทฯ	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	 เม่ือวันท่ี	19	 กุมภาพันธ์	2559	 และได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดรวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	 ตามท่ีได้จัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้

เห็นด้วย	 173,284,345	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 100.0000
ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
งดออกเสียง	 0	 เสียง	 	

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ�ำปี และผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559

ส�าหรับรายงานคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ประจ�าปี	2559	 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปี	2559 
ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว	บริษัทฯขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้

ปี	2559	นบัเป็นปีแห่งความสญูเสยีของพสกนกิรชาวไทยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและพนักงาน	 บริษัท	 ปิโก	(ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ขอน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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ในปี	2560	 นี้	 ปิโก	 กรุ๊ป	 มีวิสัยทัศน์ท่ีจะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง	(Driving	Change)	 โดยมีกลยุทธ์ท่ีส�าคัญ	4	 เรื่อง	 ได้แก ่
1)	 การสร้างคุณค่าและผลตอบแทนท่ีดีในกลุ่มธุรกิจหลัก	 (Creating	value	and	better	margins	 in	our	core	business)	 
2)	การก้าวสู่ดิจิทัล	(Going	digital)	3)	การปรับปรุงประสิทธิภาพของต้นทุนและผลได้	(Improving	our	cost-benefit	efficiency)	และ	
4)	ความต่อเนื่องในการใช้กลยุทธ์ฝ่าทะลวง	(Disruptive	Strategy)

ส�าหรับ	บมจ.	ปิโก	(ไทยแลนด์)	บริษัทฯ	ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง	 โดยด�าเนินธุรกิจแบบ	Product	Mix	 
ลดการพ่ึงพิงรายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง	 และ/หรือการให้บริการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว	 ผลจาก 
การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าวท�าให้	บริษัทฯ	เติบโตและมีรายได้จาก	1,251	ล้านบาท	(2558)	เป็น	1,404	ล้านบาท	(2559)	
เพ่ิมข้ึนร้อยละ	12	 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย	 ซ่ึงกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 การด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมทาง 
การตลาดของลูกค้า	มีผลให้สัดส่วนของอุตสาหกรรมและ/หรือ	การให้บริการที่สร้างก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit)	 สูงลดลง	ส่งผลให้
บริษัทฯ	มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ	28	(2558)	เป็นร้อยละ	23	(2559)

บริษัทฯ	 ยังมุ่งเน้นธุรกิจท่ีส�าคัญ	2	 เรื่อง	 ได้แก่	 ธุรกิจหลัก	(Core	Competency)	 และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	 
(Knowledge	Communication)

การด�าเนินธุรกิจหลัก	บริษัทฯ	ภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนความส�าเร็จแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ	ดังนี้
1)	 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	546	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	29	จากปีก่อน
2)	 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	87	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	22	จากปีก่อน
3)	 กลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	337	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	 
	 53	จากปีก่อน
4)	 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	บริษัทฯ	มีรายได้จ�านวน	45	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ส�าหรับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 การบริหารจัดการ	 ออกแบบ	 และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นน�า
ต่างๆ	ภายในงานมหกรรมยานยนต์	ครัง้ท่ี	32	และ	งานบางกอก	อินเตอร์เนช่ันแนล	มอเตอร์โชว์	ครัง้ท่ี	37	การบรหิารจดัการออกแบบ	
สร้างสรรค์บูธและกิจกรรมต่างๆ	ภายในงาน	STARTUP	THAILAND	2016	งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�า
ปี	2559	การบริหารโครงการมหดิลแชนแนล	(Mahidol	Channel)	ต่อเนื่องเป็นปีที	่4	และงานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า	 ซ่ึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีบริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจท้ังจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ	และสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และองค์ความรู้ของประเทศ

ในส่วนของการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมไทยในเรื่องของการศึกษา 
มาโดยตลอด	เกือบทศวรรษที่บริษัทฯ	สร้างสรรค์งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู	(EDUCA)	และบริการดิจิทัล
มีเดียด้านการศึกษา	ในปีนี้บริษัทฯ	สร้างผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ได้แก่	การบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Distance	Learning	Information	Technology:	DLIT)	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้	Eng	24	 โครงการหนังสือเพ่ือครู.ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และการสนับสนุนกลุ่มผู้อ�านวยการผู้น�า 
(Thailand	Principal	Forum:	TPF)	 ซ่ึงเป็นการรวมตัวของผู้อ�านวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัดท่ีมีความตั้งใจมุ่งม่ัน 

ในการปฏิรูปโรงเรียน

ในปี	2560	 นี้	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันท่ีจะสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและรักษาสัดส่วนของก�าไร	 และอัตราผลตอบแทนแก ่
ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	 ตลอดจนจะมุ่งม่ันน้อมน�าแนวทางตามพระบรมราโชวาท	 พระราชด�ารัส	 และพระราชด�าริท่ี 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชได้พระราชทานไว้เป็นเครือ่งยึดเหนีย่วในการปฏบัิติงาน	และด�าเนนิธรุกจิท่ีสร้างสรรค์
คุณค่ารวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและสังคมไทยสืบไป
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คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจ�าปี	 และผลการด�าเนินงานประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2559	
ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัท	ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2559

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559

เลขานกุารบรษัิทขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมัุตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปีสิน้สดุวันท่ี	31	ตุลาคม	2559	
ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 ท้ังนี ้
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2559	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

      งบการเงินเฉพาะบริษัท       งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
สินทรัพย์รวม 694 753 759 723 956 901
หนี้สินรวม 271 316 328 292 501 453
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 422 438 431 431 455 448

รายได้รวม 849 1,032 1,221 972 1,251 1,404
ค่าใช้จ่ายรวม 198 212 221 246 275 281
ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 30 58 35 (5) 69 36
ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(บาท) 0.139 0.272 0.164 (0.023) 0.310 0.161

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปีสิ้นสุด 
วันที่	31	ตุลาคม	2559

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ผู้ถือหุ้น

1.	 ผลประกอบการของไตรมาส	4	ปี	2559	หากไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะขาดทุน	ทั้งนี้	
เกิดจากสาเหตุใด

เลขานุการบริษัท : ในการบริหารงาน	บริษัทฯ	พิจารณาผลการด�าเนินงานในภาพรวมทั้งกลุ่มกิจการ	ซึ่งในไตรมาส	4	ปี	2559	บริษัทฯ	
มีรายได้ลดลง	180	 ล้านบาท	 เป็น	334	 ล้านบาท	 อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ	30	 เป็นร้อยละ	23	 ส่งผลให้ก�าไรสุทธิลดลง 
เหลือ	2	ล้านบาทในไตรมาส	4	ปี	2559

จากสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้ชี้แจงว่า	อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	ลดลงจากร้อยละ	28	 เป็นร้อยละ	23	 ในปี	2559	
เกิดจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่มีก�าไรสูงลดลง	 และรายได้จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	 ไม่ได้มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงเหมือนบางธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม	ท�าให้ผลการด�าเนินงานในไตรมาส	4	ปีนี้ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

กล่าวโดยสรุปคือ	ผลประกอบการประจ�าปี	2559	ของบริษัทฯ	ลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักคือ	อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ	28	
เป็นร้อยละ	23	 จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้นและบริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายสูงข้ึน	 ส่งผลให้ก�าไรสุทธิประจ�าปีของบริษัทฯ	 ลดลงจาก 
69	ล้านบาท	เป็น	36	ล้านบาท
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2.	อัตราก�าไรข้ันต้นลดลง	เกดิจากต้นทุนส่วนใดท่ีสงูข้ึน	เนือ่งจากตามความเข้าใจของผม	ธรุกจิท่ีกจิการมีความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิ
ที่ดี	กิจการควรสามารถบริหารงานให้กิจการมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายศลีชัย เกยีรติภาพันธ์ : บรษัิทฯ	ด�าเนนิธรุกจิบรกิาร	ซ่ึงมีลกัษณะธรุกจิท่ีแตกต่างจากธรุกจิผลติสนิค้าเพ่ือขาย	ซ่ึงสามารถก�าหนด
ก�าไรได้ตามปริมาณยอดขาย	บริษัทฯ	ให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย	ตั้งแต่ธุรกิจที่ขายความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไปจนถึงธุรกิจ
ท่ีขายความคิดสร้างสรรค์และด�าเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์	 ธุรกิจท่ีหลากหลายเหล่านี้ต่างมีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีแตกต่างกัน	 
ในขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม	ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมก็มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่แตกต่าง
กันตามลักษณะธุรกิจ	 ในปีท่ีดี	 ทุกธุรกิจของบริษัทฯ	 ล้วนมีอัตราก�าไรข้ันต้นเฉลี่ยท่ีดี	 ซ่ึงผลประกอบของบริษัทฯ	 จะดีข้ึนไปอีก 
หากธุรกิจนั้นมีการให้บริการในอุตสาหกรรมที่มีปริมาณยอดขายสูง	ตัวอย่างเช่น	อุตสาหกรรมยานยนต์	

ในปีที่ดีของแต่ละอุตสาหกรรม	ธุรกิจที่บริษัทฯ	ให้บริการกับอุตสาหกรรมนั้นก็จะดีตามไปด้วย	ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ	
ในปีนั้นมีก�าไรที่ดี	แต่ในปี	2559	ที่ผ่านมา	ธุรกิจของบริษัทฯ	ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงในปีก่อน	มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลง	

3.	อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงด้วยสาเหตุใด

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ :	แต่ละอุตสาหกรรมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจที่แตกต่างกัน	ส�าหรับบริษัทฯ	บริษัทฯ	อยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมหลัก	 ซ่ึงถ้าดูภาพรวมในปีท่ีผ่านมา	 ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์	 ในปีท่ีผ่านมา
อุตสาหกรรมยานยนต์มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีนัก

4.	แต่บริษัทฯ	มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ :	รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น	เกิดจากการที่บริษัทฯ	เข้าไปกระตุ้นงานส่วนนั้นให้เพิ่มขึ้น	แต่ในความเป็นจริง	
อุตสาหกรรมยานยนต์	ไม่ได้เติบโตตามที่คาดการณ์กันไว้	และหากอุตสาหกรรมต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกระตุ้นยอดขาย	
ย่อมส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง

5.	 ถ้าบริษัทฯ	 ทราบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มมีผลประกอบการท่ีเติบโตลดลง	 บริษัทฯ	 มีแผนท่ีจะขยายไปในอุตสาหกรรมอื่น 
หรือไม่

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ :	 กลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ในขณะนี้	 เน้นขยายฐานรายได้ไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง 
ในจดุนีอ้ยู่แล้ว	ในปีท่ีผ่านมา	แม้ว่าเศรษฐกจิภาพรวมไม่มีเสถยีรภาพ	บรษัิทฯ	ยังสามารถรกัษาระดบัการเติบโตของรายได้	เนือ่งจาก 
บริษัทฯ	มีการวางแผนอยู่ตลอดเวลา	 เห็นได้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น	 ส่วนใหญ่มาจากงานที่บริษัทฯ	 ได้วางแผนไว้ทั้งจากการที่บริษัทฯ	
สร้างงานให้เกิดข้ึน	 และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างงานให้เกิดข้ึนผ่านกระบวนการต่างๆ	 ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถรักษาระดับ 
รายได้ไว้ได้	แต่บริษัทฯ	ยังคงมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ�าเป็นต้องจ่าย	ดังนั้น	แม้งานที่ได้รับอาจมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ต�่า	บริษัทฯ	จ�าเป็น
ท่ีต้องรับงานดังกล่าวเพ่ือให้มีรายได้มาจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น	 และเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ 
ท่ียัง่ยืน	กล่าวคอื	การท่ีบรษัิทฯ	สามารถช่วยให้ลกูค้าด�าเนนิกิจการต่อไปได้ในวันนี	้จะเป็นการรกัษาลกูค้าให้อยู่กบัเราต่อไปในอนาคต	
และสร้างความเติบโตของธุรกิจไปด้วยกัน	

6.	ผมมีความเห็นว่า	หากวันนี้ลูกค้าทราบว่าบริษัทฯ	ยังสามารถท�าก�าไรได้ที่ระดับราคานี้	 ในอนาคตบริษัทฯ	อาจไม่สามารถคิดค่า
บริการลูกค้าในราคาที่สูงขึ้นได้	จึงขอฝากผู้บริหารรับไปพิจารณาด้วย

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : รับทราบ	

7.	 รายได้คงค้างที่แสดงอยู่ในรายงานประจ�าปี	ประกอบด้วยงานแต่ละประเภท	 เป็นจ�านวนเท่าไร	อาทิ	 งานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	
ขณะนี	้รบัรูร้ายได้ไปแล้วเท่าไร	ยังเหลอืรายได้ท่ีจะรบัรูอี้กเท่าไร	และบรษัิทฯ	สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต้นทุนของแต่ละงาน
ได้หรือไม่	เพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานของแต่ละงาน

เลขานกุารบรษัิท : ข้อมูลรายได้แยกตามประเภทธรุกจิมีเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษัิท	ส�าหรบัข้อมูลของแต่ละ
โครงการ	หากบริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้	จะเป็นการเปิดเผยความลับทางธุรกิจ	ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ	เสียเปรียบทางการค้า
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นายฮั้งใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้น
1.	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	ปี	2559	ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	เพิ่มขึ้นจาก	1	ล้านบาทในปีก่อนเป็น	2.95	ล้านบาท	เนื่องจาก
อะไร	
เลขานุการบริษัท :	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	ปี	2559	เพิ่มขึ้นจาก	1	ล้านบาทในปีก่อนเป็น	2.95	ล้านบาท	เป็นไปตามนโยบาย 
การบัญชีของบริษัทฯ	ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ค้างนานที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้	ซึ่งเป็นการตั้งประมาณการเพื่อให ้

งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการ
2.	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	เพราะอะไร
เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบการเงินรวมจ�านวน	2.3	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ	1.16	ล้านบาท	เนื่องจาก
การกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยเพื่อน�ามาใช้หมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจตามปกติ
นาย	ธารา	ชลปราณี	ผู้ถือหุ้น
1.	ขอสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	ในปี	2559	
เลขานุการบริษัท : ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี	2559	 ในงบการเงินรวมมีระยะเวลาท่ีสั้นกว่าในงบการเงินเฉพาะกิจการเนื่องจาก 
รายได้ตามงบการเงินรวมซึ่งเป็นตัวหารในอัตราส่วนทางการเงินมีจ�านวนที่สูงกว่า	ในขณะทีจ่�านวนลูกหนี้การค้าเฉลี่ยตามงบการเงิน
รวมซ่ึงเป็นตัวคณูในอตัราส่วนทางการเงนิมีจ�านวนท่ีต�า่กว่า	จงึท�าให้ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ตามงบการเงนิรวมมีระยะเวลาสัน้กว่าระยะ
เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน	
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้
เห็นด้วย	 173,287,345	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
งดออกเสียง	 0	 เสียง
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
หมายเหต	ุในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน	3,000	เสียง
สรปุว่าท่ีประชุมลงมติอนมัุติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปีสิน้สดุวันท่ี	31	ตุลาคม	2559	ด้วยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2559 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	
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	215,624,775	บาท	และทุนส�ารองตามกฎหมาย	(ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม)	
จ�านวน	19,521,517	 บาท	 และมีก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2559	 จ�านวน	35,253,822	 บาท	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี	31	 ตุลาคม	2559	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ�านวน	2,040,961	 บาท	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีทุนส�ารองตามกฎหมาย 
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2559	เป็นจ�านวน	21,562,478	บาท
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และตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ	 ท่ีก�าหนดไว้ประมาณร้อยละ	40	 ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิได้	 หากไม่มีเหตจุ�าเป็นอืน่ 
เช่น	 การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ	 บริษัทฯ	 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2559	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ	 ในอัตราหุ้นละ 
0.15	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	215,294,559	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	330,000	หุ้น	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	215,624,559	หุ้น	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	32,343,684	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	92	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี
โดยก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้นท่ีมีสทิธริบัเงนิปันผลในวันท่ี	1	 กมุภาพนัธ์	2560	 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา	225	 แห่งพระราชบัญญัติ	 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2560	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในวันที่	17	มีนาคม	2560
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ�านวน 
2,040,961	บาท	และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท	รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น	32,343,684	บาท
เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
นายฮั้งใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้น
1.	 ส�าหรบัการก�าหนดรายช่ือผูมี้สทิธริบัเงนิปันผลในวันท่ี	1	 กมุภาพันธ์	2560	 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา	225	 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2560	 ซ่ึงเป็นวันท่ีก่อนการ 
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผมขอเสนอให้ในปีต่อๆ	ไป	บริษัทฯ	ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว	เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบริษัท :	บริษัทฯ	จะรับไปพิจารณา
นายธารา	ชลปราณี	ผู้ถือหุ้น
1.	 วาระนี้	 คือวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี	 สิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2559	 และ 
การจ่ายเงินปันผล	
ตามหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้บรรยายไว้ว่า	 “เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2559	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ�านวน	 
2,040,961	บาท	ท�าให้บริษัทฯ	มีทุนส�ารองตามกฎหมาย	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2559	เป็นจ�านวน	21,562,478	บาท”	จากข้อความนี้	
จะเห็นว่าบริษัทฯ	 ได้จัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองฯ	 เรียบร้อยแล้ว	 จึงมาขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	 ซ่ึงผมเข้าใจว่าบริษัทฯ	 ควรจะขอ 
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะบันทึกการจัดสรรทุนส�ารองฯ	 ในงบการเงินได้	 ถ้าหากบริษัทฯ	 กระท�าเช่นนี้	 วาระนี้ควรเป็นการให้ 
สัตยาบรรณ	มากกว่าการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	รบกวนชี้แจง
เลขานกุารบรษัิท :	บรษัิทฯ	จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายและบันทึกการจดัสรรดังกล่าวในงบการเงนิของบริษัทฯ	ณ	สิน้ปีบัญชี	2559	
เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	กล่าวคือ	เมื่อบริษัทฯ	มีก�าไร	และทุนส�ารองตามกฎหมายของ 
บริษัทฯ	ยังมีจ�านวนไม่ถึงร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	
ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี	จนกว่าทุนส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	และเม่ือบรษัิทฯ	ได้จัดสรรทุนส�ารองฯ	
แล้ว	บริษัทฯ	จ�าเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของทุกๆ	บริษัท	หากบริษัทฯ	ไม่จัดสรรทุนส�ารองฯ	
ในงบการเงินประจ�าปี	2559	จะส่งผลให้บริษัทฯ	กระท�าผิดกฎหมายได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน	
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้	
เห็นด้วย	 173,286,843	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9997
ไม่เห็นด้วย	 502		เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0002
งดออกเสียง	 0	 เสียง	
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ตุลาคม	2559	 จ�านวน	2,040,961	 บาท	 เป็นทุนส�ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมและจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ตุลาคม	2559	 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นสามัญและ 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท	คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	32,343,684	บาท	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ	 ถ้าจ�านวนกรรมการ 
ทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจ�าปี	ส�าหรับกรรมการ 
ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
นายยอง	ชุน	คอง กรรมการบริษัท	
นางสาวเชีย	ยวน	จวิน กรรมการบริษัท
นางศศิธร	พงศธร กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย	 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น�าเสนอท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้	 นายยอง	 ชุน	 คอง	 นางสาวเชีย	 ยวน	 จวิน	 และนางศศิธร	 พงศธร	 กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีก 
วาระหนึ่ง
ท้ังนี	้คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผูมี้คุณสมบัตคิรบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 นอกจากนี้	 บุคคลดังกล่าวท้ังสามยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 
เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างดียิ่ง
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี	 ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้การลงคะแนนเสียง 
ในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น	จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	ทั้งที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออก
เสียง	ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง	และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่
เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ	
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน	

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้
1. นายยอง ชุน คอง
เห็นด้วย	 	 173,287,220	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9999
ไม่เห็นด้วย	 	 125	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
งดออกเสียง		 0	 เสียง	
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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2. นางสาวเชีย ยวน จวิน
เห็นด้วย	 	 173,287,220	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9999
ไม่เห็นด้วย	 	 125	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
งดออกเสียง		 0	 เสียง	
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นางศศิธร พงศธร
เห็นด้วย	 	 173,286,889	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9997
ไม่เห็นด้วย	 	 456	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0002
งดออกเสียง		 0	 เสียง	
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายยอง	ชุน	คอง	นางสาวเชีย	ยวน	จวิน	และนางศศิธร	พงศธร	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของ 
บริษัทฯ	ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2560 

บริษัทฯ	 มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ปฏบัิตงิานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ	 ผูถ้อืหุ้น	 และผูมี้ส่วนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	 และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
จึงน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2560	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	6,000,000	 บาท	 ซ่ึงเป็น 
จ�านวนเท่ากับปีก่อน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 (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	 และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน	 โดยก�าหนด 
จ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน	

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท	ประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้
เห็นด้วย	 	 173,287,345	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
ไม่เห็นด้วย	 	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
งดออกเสียง		 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.0000
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2560	เป็นเงินจ�านวนไม่เกิน	6,000,000	บาท	ตามที่เสนอ	ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2560 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซ่ึงก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 ทุกปี	 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
คดัเลอืก	 บรษัิท	 สอบบัญชี	 ด	ี ไอ	 เอ	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัดเพ่ือเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นแต่งตัง้นางสาวสภุาภรณ์	 ม่ังจติร	 ผูส้อบบัญชี 
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	8125	 และ/หรือ	 นายนพฤกษ์	 พิษณุวงษ์	 ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	7764	 และ/หรือ	 
นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	2982	แห่งบริษัท	สอบบัญชี	 ดี	 ไอ	 เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก�าหนด	 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจ	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี	2560	 เป็นจ�านวนเงิน	 
2,040,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 600,000 750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	รายไตรมาส 600,000 750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 540,000 540,000
รวม (บาท) 1,740,000 2,040,000

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ผู้ถือหุ้น

1.	 ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	17	เนื่องจากสาเหตุใด	เพราะค่าสอบบัญชีของปีก่อนเพิ่มขึ้น	120,000	บาทแล้ว

เลขานุการบริษัท :	ค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้แบ่งเป็น	2	ประเด็น	กล่าวคือ	ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปีก่อน	120,000	บาท	เนื่องจากค่า
สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	จากบริษัทย่อย	2	บริษัทที่บริษัทฯ	เข้าถือหุ้นในระหว่างปี	2558	คือ	บริษัท	ทเว็นตี้เท็น	
มีเดีย	จ�ากัด	และบริษัท	กิจการร่วมค้า	จีเคอี	จ�ากัด	ส�าหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี	2560	เกิดจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน
งบการเงินของบมจ.	ปิโก	(ไทยแลนด์)	 เพิ่มขึ้น	300,000	บาท	 เนื่องจาก	บริษัท	สอบบัญชี	 ดี	 ไอ	 เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 
ไม่ขึ้นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	มาเป็นระยะเวลา	5	ปีแล้ว	ประกอบกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	และมาตรฐานการสอบบัญชี	 
รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่เพิ่มขึ้น	
ส่งผลให้การตรวจสอบบัญชีมีกระบวนการเพิ่มขึ้น

2.	 หากบรษัิทฯ	 มีการประกวดราคาส�าหรบัค่าสอบบัญชี	 ขอเสนอให้บรษัิทเปิดเผยข้อมูลราคาเปรยีบเทียบดังกล่าวให้ผูถ้อืหุ้นพิจารณาด้วย

เลขานุการบริษัท :	รับทราบ

นายฮั้งใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้น

1.	 ขอเสนอผู้สอบบัญชีในการพิจารณาอัตราการข้ึนค่าสอบบัญชีในปีหน้า	 เนื่องจากอัตราการข้ึนค่าสอบบัญชีในปีนี้ค่อนข้างสูง 
ซึ่งส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท : รับทราบ



17

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม	ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	เป็นดังนี้
เห็นด้วย	 	 146,757,945	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 84.6905
ไม่เห็นด้วย	 	 26,529,400	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 15.3094
งดออกเสียง		 0	 เสียง	
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2560	ตามที่เสนอ	ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)	 การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก 
ท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท�าได้โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้
ทั้งหมด
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ	เพิ่มเติม
น.ส.	เสาวลักษณ์	จิรายุสโยธิน	ผู้ถือหุ้น
1.	 ขอทราบเหตุผลวา่ท�าไมจึงเลือกโพธาลัย	เลเชอรพ์าร์คในการจดัการประชุมผู้ถือหุน้	และขอเสนอแนะให้บริษทัฯ	เลือกสถานทีจ่ัด
ประชุมที่มีระบบโดยสารสาธารณะผ่านที่สะดวกกว่านี้
เลขานุการบริษัท :	บริษัทฯ	พิจารณาวันและเวลาจัดประชุม	รวมถึงความเหมาะสมของสถานที่	และราคา	ในการคัดเลือกสถานที่จัด
ประชุม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	จะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในการจัดประชุมครั้งต่อไป
นายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ผู้ถือหุ้น
1.	 ขอเสนอให้ปิโกเปิดตัวการตลาดของตัวเอง	เนื่องจากไม่ค่อยเห็นปิโกในสื่อต่างๆ	มากนัก
เลขานุการบริษัท : รับทราบ
2.	 ปี	2560	บริษัทฯ	จะมีงานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาหรือไม่
เลขานุการบริษัท :	 ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน	 บริษัทฯไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้	 แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะ
บริหารกิจการให้ดีที่สุด
นางสุภาพร	ภคสิริกุล	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
1.	 ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	เร่ืองการค�า้ประกัน	ขอเสนอแนะให้บรษัิทฯ	เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเตมิว่าแต่ละปีบรษัิทฯ	ออกหนงัสอื
ค�้าประกันเป็นจ�านวนเท่าไร	และจะพ้นจากภาระผูกพันดังกล่าวเมื่อใด
เลขานุการบริษัท : ขอชี้แจงว่า	โดยปกติ	การรับงานกับหน่วยงานราชการ	บริษัทฯ	จะต้องวางหนังสือค�้าประกันกับหน่วยงานดังกล่าว	
ซึ่งสาเหตุหลักที่จ�านวนเงินของหนังสือค�้าประกัน	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2559	มีมูลค่าสูง	เนื่องจากบริษัทฯ	มีงานใหญ่อยู่ในมือขณะนี้	
ได้แก่	พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	ส�าหรับข้อเสนอแนะ	บริษัทฯ	จะรับไปพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ	เพิ่มเติม	เลขานุการบริษัทได้เชิญ	นายเชีย	ซอง	เฮง	
ประธานกรรมการบริษัท	กล่าวปิดประชุม	
ปิดประชุมเวลา	11.50	น.

	 	 ลงชื่อ........................................................ประธานที่ประชุม
	 	 (นายเชีย	ซอง	เฮง)


