
 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดประชุมเวลา 10:00 น. 

สถานที่ประชุม : โพธาลัย เลเชอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์  เลขที่  28 ซอยโยธินพัฒนา 3  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม : นายเชีย ซอง เฮง 

เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ 

ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 24 ราย 

รวมเป็น 41 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 188,115,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

87.2423 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ 

 

  (หุ้นที่ออกจ 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 ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และรองประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา 

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นางสาวเชีย ยวน จวิน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

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. นายมนัส มนูญชัย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
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และประธานได้แนะน า 

 

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท 

2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีบริษัท 

 

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่ 1 ถึง 8 ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้ 

 

 การประชุมจะด าเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ 

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ 

เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ท าหน้าที่แทนประธาน  

อาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบค าถามแทน 

 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะน าตนเอง 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด

คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจ านวน

คะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 

เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะลงลายมือชื่อก ากับในบัตรลงคะแนนด้วย 

 

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติดังกล่าวและลงลายมือชื่อ 

ในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าท่ีจะน าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง 

โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนน 

ต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตัวเอง 

 

 กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
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 ส าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่ 6  

มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

 ส าหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 

 

 ส าหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท าได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 

การนับผลการลงคะแนน 
 

 การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ที่จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ

บัตรเสีย หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ  

ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย ส าหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

ที่งดออกเสียงจะไม่น ามาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 

 

 หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผล  

การลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

 บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้น าระบบ

บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง 

 

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามล าดับวาระดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามที่ได้จัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

เห็นด้วย 188,124,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจ าปี และผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 

ส าหรับรายงานคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 

ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯขอสรุปในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 ในปี 2560 ปิโก กรุ๊ป สามารถสร้างความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล Asia-Pacific’s Best Event Agency จาก 

The 2018 CEI Readers’ Choice Awards และ ได้รับรางวัล Silver award in the B2B AOTY category และ Bronze 

award in the Event AOTY category จาก Marketing magazine’s Agency of the Year (AOTY) 2017 

 

 Disruptive Technology สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจ นวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้กระทบต่อ

การด าเนินชีวิตของผู้คน และ การด าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปิโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความท้าทายและพร้อมเผชิญ  

การเปลี่ยนแปลง จึงด าเนินธุรกิจตามแนวคิด “Drive Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี Pico+ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งสร้าง 

Engagement Design เพิ่มเติมขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่เน้นเรื่อง Experience Design 

 

 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ปิโก (ไทยแลนด์) มีวิสัยทัศน์สอดคล้อง กับ ปิโก กรุ๊ป มุ่งด าเนินธุรกิจตามแนวคิด “Drive 

Change” บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการบูรณาการโมเดลธุรกิจใหม่กับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด และโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจ 

Startup ทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  

 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนากลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 

ที่ตอบสนองการด าเนินธุรกิจหลัก (Core Competency Strategy) 2) กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ 

(Knowledge Communication Strategy) และ 3) กลยุทธ์ ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยด าเนินธุรกิจ 

แบบ Product Mix ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยลดการพึ่งพิงรายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ/หรือ การให้บริการ

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ผลจากการด าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว ท าให้ในปีนี้บริษัทฯ มีรายได้ 1,373 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน แต่ยังคงรักษาระดับสัดส่วนของรายได้จากอุตสาหกรรมและ /หรือการให้บริการที่สร้างก าไรขั้นต้น 

(Gross Profit) สูงไว้ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 23 (2559) เป็น ร้อยละ 24 (2560)  

 

 รายได้จากการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน 

 2) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 243 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 19 จากปีก่อน 

 3) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน 
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 ส าหรับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในการด าเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่

ค่ายรถชั้นน าต่างๆ จ านวนมาก และสามารถสร้างรายได้ให้กับลูกค้าได้อย่างน่าพึงพอใจ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งท่ี 33 

และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 การบริหารจัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์บูธและกิจกรรมต่างๆ 

ภายในงาน STARTUP THAILAND 2017 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2560 และงาน

สร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นต้น 

 

 ในส่วนของการด าเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมไทย  

เรื่องการศึกษามาโดยตลอด เห็นได้จากการสร้างสรรค์งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) และ

บริการดิจิทัลมีเดียด้านการศึกษาต่อเนื่องมาครบหนึ่งทศวรรษ 

 

 ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมี 1) วิสัยทัศน์ระยะสั้น บริษัทฯยังคงให้ความส าคัญกับ

ธุรกิจหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event 

Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) 2) วิสัยทัศน์

ระยะยาว บริษัทฯ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ดิจิทัลมีเดีย 

เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

 ส าหรับปีนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาระดับรายได้ สัดส่วนของก าไร ตลอดจนอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้อยู่ในระดับ 

ที่น่าพอใจ 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ตามที่ปรากฎอยู่ในรายงานการประจ าปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น 

 

1. รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2560 ที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อใด ท าไมจึงไม่มีข่าวเผยแพร่ในเรื่อง

เหล่านี้เลย บริษัทฯ ควรจะระบุในรายงานประจ าปีว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อใด และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน และยังเป็นการป ระชาสัมพันธ์ทางการตลาด 

ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ในปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการ

เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เลย จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ท าการประชาสัมพันธ์โครงการ

ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐอีกด้วย 

 

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวในช่วงปลายปี 2560 ส าหรับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก าลังอยู่ในระหว่าง 

การพัฒนาปรับปรุง ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ไปออก Opportunity Day 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ปิดบัญชีไม่ตรงตามปีปฏิทิน ส่งผลให้ตารางเวลาไม่สอดคล้องกับ

ตารางเวลาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

2. บริษัทฯ จะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามปีปฏิทินหรือไม่ เพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วม Opportunity Day 

 

เลขานุการบริษัท : รับทราบ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุ ดวันที่  

31 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 
หน่วย: ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 753 759 705  956 901 926 

หนี้สินรวม 316 328 276  501 453 466 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 438 431 430  455 448 461 

รายได้จากการให้บริการ 1,032 1,221 1,058  1,251 1,404 1,373 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 212 221 220  275 281 282 

ก าไรสุทธิ 58 35 30  69 36 46 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.272 0.164 0.138  0.310 0.161 0.206 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น 

 

1. จากงบการเงินรวม รายได้ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 2 ในขณะที่ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 

ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง แสดงว่าก าไรสุทธิ 

ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการบริหารต้นทุนของงานเพียงประมาณ 2 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 1 เท่านั้น และในไตรมาส 4 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกว่า 8 ล้านบาท ท าให้รายได้ในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ในขณะที่ก าไรจากการด าเนินงานลดลง ทั้งนี้ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตั้งข้อสังเกตุ

ในประเด็นนี้หรือไม่ 

 

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศ ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2560 กิจกรรมทางการตลาดถูกระงับ และเล่ือน

ออกไป ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการติดลบ โดยในไตรมาส 2 บริษัทฯ สามารถท าก าไรขึ้นมาได้ จากการด าเนินกลยุทธ์ 

Product Mix ซึ่งแต่ละโครงการแต่ละลูกค้าสามารถท าก าไรได้มากน้อยต่างกัน ส าหรับไตรมาส 4 อัตราก าไรขั้นต้นน้อยกว่า

อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ท าให้ผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในไตรมาส 4 น้อยกว่าทั้งสองไตรมาส

เช่นกัน แต่จากการบริหารงานของบริษัทฯ ผ่านบริษัทในเครือจึงได้รับเงินปันผลมาชดเชยในส่วนนี้ 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าข้อมูลทางการเงินได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้น

สงสัยว่าข้อมูลไม่ได้ถูกตรวจสอบ สามารถสอบถามทางผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้  
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2. รายได้จากธุรกิจใดที่ก าไรน้อย 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : โดยปกติ บริษัทฯ มีการด าเนินงานในกลุ่มธุรกิจทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ปี 2017

กิจกรรมทางการตลาดลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน นอกจากนี้ความสามารถในการท าก าไรไม่มีสูตรส าเร็จ 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนความสามารถในการท าก าไรก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

 

3. รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 มากกว่า ปี 2560 แต่ค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2560 กลับมากกว่าปี 2559 เพราะสาเหตุใด 

 

เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 8 ล้านบาท เนื่องจากจากค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เพิ่มขึ้น  

 

4. ท าไมในปี 2560 จึงไม่ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ทีซีบีเอ็น จ ากัด 

 

เลขานุการบริษัท : ผลการด าเนินงานของ บริษัท ทีซีบีเอ็น จ ากัด ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในประเทศเช่นเดียวกัน  

จึงท าให้ไม่มีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล 

 

5. ขอเสนอให้แจ้งรายละเอียดในงบการเงิน เรื่องการลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ 

 

เลขานุการบริษัท : ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 รายการกับบุคคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

6. งานระหว่างท าลดลงจากปี 2559 โดยเฉพาะงานพิพิธภัณฑ์ บริษัทฯ มีงานส ารองทดแทนงานใหญ่นี้หรือไม่ 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถน ามาเปิดเผยต่อที่สาธารณะได้  

เพราะจะมีทั้งผลโดยตรงต่อบริษัทฯ ในเชิงกฎหมาย และผลต่อเนื่องในเชิงมารยาทต่อลูกค้า บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของวิชาชีพ 

 

7. งานพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จะเสร็จเมื่อใด และจะเสร็จตามก าหนดหรือไม่ 

 

เลขานุการบริษัท : งานพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ยังคงเป็นไปตามตารางการท างาน 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ค าถามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

เห็นด้วย 188,126,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 2,484 เสียง 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นเงินปันผล 
 

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   

31 ตุลาคม 2560 เป็นเงินปันผล 

 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  ้ หากไม่มีเหตุ

จ าเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่าย 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ 

ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น

จ านวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 26,953,070 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

 

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ

บริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,953,070 บาท 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น 

 

1. อัตราการจ่ายปันผลของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 59 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม หากดูจากประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง

พบว่าในปี 2555 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 108 ปี 2556 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 70 ปี 2557 อัตราการจ่าย

ปันผลอยู่ที่ร้อยละ 144 ปี 2558 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 81 ปี 2559 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 92 

 

เลขานุการบริษัท : อัตราการจ่ายปันผลของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 91 พิจารณาจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2. ในนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ระบุว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 จากก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ระบุว่าเป็นร้อยละจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ การที่ไม่ได้ระบุไว้ท าให้เกิดความสับสน 

 

เลขานุการบริษัท : รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีไว้ใน

รายงานประจ าปี โดยระบุว่ามีการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นจ านวนเท่าไร และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิเท่าใด 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้  

 

เห็นด้วย 188,126,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 26,953,070 บาท ด้วยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจ าปี 

ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้ 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายไชยยศ บุญญากิจ 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา และ  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

นายเสริญ วิเทศพงษ์ 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา และ  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

นายวิริยะ ผลโภค 

กรรมการบริษัท  

กรรมการสรรหา  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 

ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้น าเสนอ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ.2535 (รวมทั้งไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสามยังเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ

บริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง 

 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง

ในบัตรลงคะแนนเสียง และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นก ากับอยู่ด้วย และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับ

เจ้าหน้าที่ 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล 
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

1. นายไชยยศ บุญญากิจ 

 

เห็นด้วย 188,126,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นด้วย 331 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0002 

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

2. นายเสริญ วิเทศพงษ์ 
 

เห็นด้วย 188,126,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นด้วย 331 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0002 

งดออกเสียง 0 เสียง 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

3. นายวิริยะ ผลโภค 
 

เห็นด้วย 188,126,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นด้วย 331 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0002 

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  

ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี จึงน าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 

ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายละเอียด ป ี2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน/เดือน เหมือนเดิม 

2. ค่าเบี้ยประชมุ  

 

20,000 บาท/คน/ครั้งส าหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

15,000 บาท/คน/ครั้ง ส าหรับกรรมการ 

เหมือนเดิม  

 

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

4. เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ* 

รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท/ปี เหมือนเดิม 

* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน โดยก าหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษา 
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เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

เห็นด้วย 188,126,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปีสิ้นสุดวันที่  

31 ตุลาคม 2561 

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ 

นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

 

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 

2,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 750,000 750,000 

ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส 750,000 750,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 540,000 540,000 

รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน (บาท) 2,040,000 2,040,000 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้ 

 

เห็นด้วย 188,126,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท าได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น  

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม 

 

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม 

 

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้น 

 

1. ส าหรับโครงการใหญ่ๆ ของบริษัทฯ อยากให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชม 

 

เลขานุการบริษัท : รับทราบ 

 

นายชาลี พรหมด ารง ผู้ถือหุ้น 

 

1. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.4 เกี่ยวกับคดีความที่ศาลแพ่ง มีความสงสัยในค าสั่งของศาลฎีกาที่ว่า “ค าสั่ง

จ าหน่ายคดี” นั้นหมายความว่าอย่างไร 

 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท : เรื่องการจ าหน่ายคดีในแง่ของกฎหมาย โดยปกติต้องดูข้อเท็จจริงก่อน เนื่องจากการจ าหน่ายคดี 

มีหลายสาเหตุ เช่น คดีแพ่ง เมื่อมีการนัดฟังค าพิพากษาแล้วฝ่ายหนึ่งหรือจ าเลยไม่มาตามนัด ศาลอาจจะสั่งจ าหน่ายคดีได้ 

หรือในกรณีอื่นที่ศาลมองว่า ทั้งทางโจทก์หรือจ าเลยไม่ติดตามคดี นัดแล้วไม่มา ศาลก็จะมีค าสั่งพิพากษาจ าหน่ายคดี  

ถ้าทางผู้ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียด สามารถท าหนังสือมาที่บริษัทเพื่อขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้ได้ 

 

นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น 

 

1. ความหมายของค าว่าจ าหน่ายคดี คือ ไม่มีการตัดสินและมีการถอนเรื่องไปด้วยใช่หรือไม่ 

 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท : ใช่ 
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2. ในรายงานประจ าปีหน้า 34 ระบุว่าบริษัทฯ มีบุคลากรจ านวน 115 คน การลาออกและการเข้าใหม่ถ้าหากเทียบเป็นร้อยละ

นั้นค่อนข้างสูง ถือเป็นปกติส าหรับธุรกิจนี้หรือไม่ที่มีการหมุนเวียนสูง ส าหรับบุคลากรที่ออกไปเนื่องจากได้งานใหม่หรือไม่

พอใจผลตอบแทนหรือเกิดจากสาเหตุใด และบุคลากรที่บริษัทฯ รับเข้ามาใหม่ยังคงเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อลดต้นทุนการว่าจ้าง หรือเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากมีอัตราการหมุนเวียนเกือบถึง 1 ใน 4 จะมี

ปัญหาเรื่องการท างานร่วมกันหรือไม่ 

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เป็นนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งต้องการให้มีอัตราการหมุนเวียนสูง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มี

คุณภาพมากกว่าได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ  

 

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น 

 

1. ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 41 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ที่ระบุว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะ 

นักลงทุน (Opportunity Day) การจัดให้มีการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ  

ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร” ค าว่าในปีที่ผ่านมาหมายถึง

ปี 2559 ใช่หรือไม่ อย่างไร และในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่น การพบปะนักลงทุน บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบว่าจะมีการเชิญมาพบปะผู้บริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

เลขานุการบริษัท : ส าหรับเรื่องที่ 1 การพบปะผู้ถือหุ้น เป็นไปตามนโยบายหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีทั้งที่บริษัทฯ จัดขึ้นเอง 

และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนติดต่อเข้ามา ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ถือหุ้นบางรายติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อพบปะกับผู้บริหาร และ

นักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูล แต่ข้อมูลนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยออกมา ซึ่งบริษัทฯ 

ได้ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน  

 

2. หมายถึงในปี 2559 หรือปี 2560 

 

เลขานุการบริษัท : ทั้งในปี 2559 และปี 2560 

 

3. ผมเคยท าหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 แต่ทางคุณชัยจิตต์ 

ได้ปฏิเสธ จึงมีความสงสัยว่าที่ระบุไว้ในรายงานประจ าปีว่าได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร 

หมายความว่าอย่างไร 

 

เลขานุการบริษัท : การที่ทางบริษัทฯ ปฏิเสธในครั้งนั้น เนื่องจากบริษัทฯ พึ่งจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้น าเสนอไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

4. คุณชัยจิตต์แจ้งว่าหากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจะเรียนเชิญเข้ามา แต่หลังจากเกือบหนึ่งปียังไม่ได้รับการเรียนเชิญใดๆ  

บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิมเลยหรืออย่างไร การปฏิบัติของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายหรือไม่  

 

และโดยปกติทั่วไปการด าเนินธุรกิจต้องมีการตั้งเป้าเพื่อที่จะได้ด าเนินการไปตามเป้าหมาย ทางผู้บริหารมีเป้าหมายในปี 2561 

อย่างไร มีการตั้งเป้าว่าจะโตกว่าปีที่แล้วกี่เปอร์เซนต์ จากปีก่อนรายได้ธุรกิจทางการตลาดลดลงร้อยละ 19 อยากให้กระตุ้น

ส่วนนี้ให้มากขึ้น และอยากฝากคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาอัตราการเติบโตของรายได้ 
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นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : ส าหรับค าถามเรื่องการตั้งเป้าหมายของบริษัทฯ ในอดีตมีค าถามในลักษณะนี้มาทุกปี หากติดตาม

การด าเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2004 ถึงปี 2018 ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความสม่ าเสมอ

ในการให้ข่าวสาร บริษัทฯ จะให้ข่าวก็ต่อเมื่อมีข้อมูลทีช่ัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ไม่เคยให้ข่าวที่เป็นการประมาณการ 

ทั้งนี้ ในการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย มีความคาดหวังในด้านการเงินและการ

ด าเนินงาน และได้ด าเนินกิจการในลักษณะนี้มาโดยตลอด  

 

5. ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ล้วนมีการขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ ไปในธุรกิจอื่นๆ 

หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเดียว  

 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : รับทราบ ค าตอบอยู่ในค าถามของผู้ถือหุ้นแล้ว 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชีย ซอง เฮง 

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (นายเชีย ซอง เฮง) 


