
 

หนา้ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่29 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัที ่ 23  เมษายน 2558  เวลา  14.15  น. 

ณ  ทีท่าํการของบริษัท  เลขที ่ 88  ซอยสุขุมวทิ 62  แยก 3 
ถนนสุขุมวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 

                        . 
เร่ิมประชุม เวลา  14.15 น 
 
กรรมการบริษทัฯท่ีเขา้ร่วมประชุม   มีดงัน้ี 

1. นายประกิต   อภิสารธนรักษ ์ ประธานกรรมการ     
2. นายพิศาล   ประหษัฎางกรู  รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุชา   วิริยะชยั  กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายอภิรักษ ์  อภิสารธนรักษ ์ กรรมการ 
5. นายปรีชา   เชาวโชติช่วง  กรรมการ 
6. นายวิเชียร   นาคอินทนนท ์ กรรมการ 
7. นายพิชยั    จรรยศุ์ภรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายมนูญ    พาหิระ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายโสมนสั   ณ บางชา้ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

พนกังานระดบับริหารผูเ้ขา้ร่วมประชุม  มีดงัน้ี 
  1. น.ส.วชิชุดา    ไกรฤทธิกลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
 

ผูแ้ทนของบริษทัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจาํปี พ.ศ.2558  ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
นายพรชยั   กิตติปัญญางาม  และ นายธนากร   ฝักใฝ่ผล    จาก บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั 
 

  นายประกิต    อภิสารธนรักษ ์   ประธานกรรมการ  ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุมโดยตาํแหน่ง  ไดก้ล่าวเปิด
ประชุม  และมอบหมายให ้  นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์  เลขานุการคณะกรรมการ  เป็นเลขาท่ีประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุม  
รวมทั้งเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ยกเวน้ในวาระท่ี 2  และวาระท่ี 4  ท่ีประธานกรรมการจะเป็น
ผูร้ายงานต่อท่ีประชุม  และวาระท่ี 7  ท่ี นายพิชยั    จรรยศุ์ภรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  จะเป็น
ผูร้ายงานต่อท่ีประชุม  

นอกจากน้ียงักาํหนด ให ้ นายชาตรี  ฉายากลุ  ทนายความใบอนุญาตเลขท่ี 1003/2532  เป็น INSPECTOR 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ีอีกดว้ย 
 

  นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์  เลขาท่ีประชุมไดแ้จง้เก่ียวกบัสถานะการถือหุน้ของบริษทัฯ  ระเบียบการประชุมและ
วธีิการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
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จากวนัท่ี  3  เมษายน  2558  ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิการเขา้ร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ของ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558  ปรากฏวา่บริษทัฯมีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 596 ราย  คิดเป็นจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด  60,000,000  
หุน้ และมีหุน้ทุนซ้ือคืน  5,800,000  หุน้  คงเหลือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 54,200,000  หุน้ และในการประชุมวนัน้ีมี     
ผูถื้อหุน้ทั้งท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  43  ราย  คิดเป็นจาํนวนหุน้ 42,195,819  หุน้ หรือ 
ร้อยละ 77.85  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด  และแยกเป็นดงัน้ี 
  มาประชุมดว้ยตนเอง  13  ราย   จาํนวนหุน้  23,775,332  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  43.87  ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด    

รับมอบฉนัทะมาประชุม  30  ราย จาํนวนหุน้ 18,420,487  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  33.99  ของจาํนวนหุน้ 
ทั้งหมด   

ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ท่ีกาํหนดใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน  และ 
ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  1  ใน  3  ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  โดยมีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะให ้ 

1. นายพิชยั  จรรยศุ์ภรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมแทน จาํนวน 
4  ราย    คิดเป็นจาํนวนหุน้  2,579,093   หุน้ หรือคิดเป็น ร้อยละ  6.11  ของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุมทั้งหมด   

2. นายมนูญ  พาหิระ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุมแทน จาํนวน  3  ราย    คิดเป็น 
จาํนวนหุน้ 7,716,994  หุน้ หรือคิดเป็น ร้อยละ  18.29  ของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุมทั้งหมด 

ส่วนเร่ืองระเบียบในการประชุมและวธีิการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดงัน้ี 
  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหถื้อหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง   
ในวาระท่ี 1  / วาระท่ี 3  ถึงวาระท่ี 7  ท่ีเป็นวาระท่ีตอ้งขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ในวาระท่ี  2   ซ่ึงเป็นวาระรับทราบ  ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง    โดยการ
ลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 / วาระท่ี 3  ถึงวาระ ท่ี 7   จะใชว้ธีิกาบตัรลงคะแนนเสียง   ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบฉนัทะมา
และออกเสียงลงคะแนนมาแลว้  ฝ่ายเลขาฯไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวแ้ลว้   อยา่งไรกต็ามเม่ือไดป้ระชุมในระเบียบวาระต่างๆ
จะขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ไดโ้ปรดกรุณายกมือ ลงคะแนนอีกคร้ังหน่ึงในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นการยนืยนัการลง 
คะแนนเสียง   และจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเม่ือการประชุม เสร็จส้ิน 

โดยในการประชุมคร้ังน้ี  ผูถื้อหุน้สามารถซกัถาม  หรือ  ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมไดทุ้กวาระโดยขอให ้
แจง้ช่ือ   และซกัถามไดเ้ม่ือจบการนาํเสนอของบริษทัในแต่ละวาระ 

และไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 28   ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2557 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม    ช้ีแจงวา่รายงานการประชุมสามญั 
ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 28  ท่ีไดป้ระชุมไปเม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2557  นั้น   ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 28  น้ี ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม   ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการซกัถามหรือแกไ้ขรายงาน 
การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั  คร้ังท่ี 28  หรือไม่ 
 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแกไ้ข  
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  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติรับรองดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  42,195,819     เสียง 
  ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง       
  งดออกเสียง        -------  เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2557 
 

ประธานฯแถลงวา่ ปี 2557   ท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีประเทศไทยตอ้งประสบกบัปัญหาอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้น 
เศรษฐกิจและการเมือง อยา่งท่ีไม่เคยพบมาก่อนในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา 
  ในดา้นการเมือง สืบเน่ืองจากความไม่พอใจอยา่งมากของประชาชนทาํใหมี้กระแสต่อตา้นและมีการรณรงค์
ใหรั้ฐบาลลาออก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556  จนกระทัง่กลางเดือนพฤษภาคม 2557 ทุกอยา่งกย็งัไม่จบ และส่อแววความไม่
สงบของสถานะการณ์จะไม่ส้ินสุดลงง่ายๆ   ทุกส่ิงทุกอยา่งในประเทศไม่วา่จะเป็นดา้นการเมืองหรือเศรษฐกิจอยูใ่นสภาพส้ิน
หวงัและถดถอย  จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2557  “คณะปฏิรูปการปกครอง”   ไดเ้ขา้ยดึอาํนาจการปกครองของรัฐบาล  
ทาํใหทุ้กอยา่งกเ็ร่ิมคล่ีคลายในทางท่ีดีข้ึน  ถึงแมจ้ะยงัอยูใ่นภาวะไม่ปกติของประเทศ  แต่ขวญัของประชาชนกลบัดีข้ึน  อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดประเทศเร่ิมสงบสุขและเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมขยบัเขยื้อนไปในทางบวก  

ทางดา้นเศรษฐกิจ  นบัแต่เร่ิมการเดินขบวนต่อตา้นรัฐบาลในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นตน้มา เป็น 
เวลา 5 - 6 เดือน  เศรษฐกิจของประเทศตกอยูใ่นสภาวะหยดุน่ิงและถดถอย  การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคและการทาํตลาดของบริษทั
ต่างๆไดห้ยดุชะงกัลง  และใชน้โยบาย “ คอยดูสถานะการณ์” ไปก่อนเพราะไม่มีใครมัน่ใจในสถานะการณ์  ทาํใหล้กูคา้ส่วน
ใหญ่ใชจ่้ายงบโฆษณาประชาสัมพนัธ์นอ้ยจนน่าตกใจ  จนกระทัง่ปลายเดือนพฤษภาคม  2557  คณะปฏิรูปการปกครองเขา้มายดึ 
อาํนาจการปกครองจากรัฐบาล  แมจ้ะไม่ใช่แนวทางประชาธิปไตยท่ีเราตอ้งการ  แต่กท็าํใหบ้า้นเมืองสงบ  ไม่เกิดสภาวะกลียคุ
ทางการเมือง  ทาํใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่เร่ิมกลบัมาทาํการตลาดและใชเ้งินโฆษณาประชาสัมพนัธ์มากข้ึน  ทาํใหเ้ห็นการฟ้ืน
ตวัของตลาดการคา้และภาคโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในคร่ึงปีหลงั  และสามารถประคองตวัใหพ้น้จากหายนะทางเศรษฐกิจ และ
ทาํให ้GDP ของประเทศมาปิดท่ี  0.7%  ไดใ้นท่ีสุด 

สาํหรับตลาดโฆษณาโดยรวมในปี 2557 กล่าวไดว้า่เป็นปีแห่งการถดถอย  ส่ือทุกส่ือมีรายไดต้ ํ่ากวา่เป้าหมาย 
ทั้งส้ิน  ยอดการใชจ่้ายภาคโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดล้ดลงจากปี 2556  ถึง  2.7 %    ทาํใหว้งการโฆษณามียอดโฆษณาลดลงเป็น
ปีแรกในรอบหลายทศวรรษ  บริษทัของเราไดรั้บผลกระทบมากในคร่ึงปีแรก ผลประกอบการแทบจะไม่มีกาํไรเพียงแต่ประคอง
ตวัไม่ใหข้าดทุน  อยา่งไรกดี็ผลประกอบการของบริษทัในคร่ึงปีหลงักก็ระเต้ืองข้ึนจนทาํใหเ้ราสามารถทาํกาํไรต่อหุน้ไดหุ้น้ละ 
83 สตางค ์  ซ่ึงถึงแมจ้ะตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา  แต่กส็ามารถฟันฝ่าอุปสรรคและมีกาํไรพอสมควรในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายสุดๆ  
และเน่ืองจากบริษทัเรามีกาํไรสะสมอยูห่ลายร้อยลา้นบาท  ทาํใหค้ณะกรรมการบริษทัตดัสินใจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้สาํหรับ
ผลประกอบการในปี 2557 น้ีในอตัราหุน้ละ 80 สตางค ์ หรือเท่ากบัเกือบ100% ของกาํไรสุทธิของบริษทั   ซ่ึงการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีจะไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ีในระเบียบวาระท่ี 4  ต่อไป 

ส่วนภาวะเศรษฐกิจในปี 2558  บริษทัคาดวา่เศรษฐกิจโดยรวมจะดีข้ึนอยา่งแน่นอน  คาดวา่ GDP  ของ 
ประเทศจะเติบโตไดใ้นอตัรา  3.5 – 4 %  เม่ือเศรษฐกิจกระเต้ืองข้ึน  การเมืองน่ิง  ทาํใหลู้กคา้กลา้ใชเ้งินโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ในการทาํตลาด  วงการโฆษณาคาดกนัวา่อุตสาหกรรมโฆษณาของไทยปีน้ีจะสามารถเติบโตไดใ้นอตัรา 4%  เม่ือเทียบกบัปี2557 
ท่ีผา่นมา บริษทัของเรากค็าดวา่จะมีรายไดดี้กวา่ ปี 2557 ท่ีผา่นมาอยา่งแน่นอน 



 

หนา้ 4 
 

      นอกจากน้ีเม่ือปลายปีท่ีผา่นมา  บริษทัประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเรา  กไ็ดเ้ขา้
ร่วมทุนกบั บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญโฆษณาในรูปแบบกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรม
พิเศษ  โดยไดร่้วมจดัตั้งเป็น  “บริษทั แบงคค์อก ไรเตอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส  จาํกดั ”  โดย บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  
เขา้ถือหุน้ 42%  ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่จะเป็นการร่วมทุนท่ีส่งผลใหบ้ริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  
แขง็แกร่งยิง่ๆข้ึน และจะเสริมความแขง็แกร่งใหเ้ครือของบริษทัเราไดเ้ป็นอยา่งดี        

หลงัจากประธานฯไดแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2557   ท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมไดท้ราบแลว้ 
เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม   ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ 
  ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็น 
 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2557  

   

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557 
 

นายศิวะ    ดิษาภิรมย ์  เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม    ช้ีแจงวา่   สาํหรับงบดุลและบญัชี 
กาํไรขาดทุนของบริษทัฯสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้  
และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ในรายงานประจาํปี 2557   ของบริษทัพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงงบดุลและ
บญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 น้ี คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ 
และมีมติใหน้าํ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 29  ประจาํปี  2558    เพ่ือพิจารณาอนุมติั  

 

เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม   ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น 
หรือไม่   

 

  นายชยัรัตน์ ผลาดิกานนท ์ ผูถื้อหุน้จาํนวน 20,000 หุน้  ไดส้อบถามเก่ียวกบังบการเงิน ในหวัขอ้ “เงินลงทุน
ชัว่คราว – อ่ืนๆ จาํนวนเงิน “251,558,612 บาท” โดย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ระบุเป็น หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้นั้น 
ตอ้งการทราบวา่ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง    

  น.ส.วชิชุดา    ไกรฤทธิกลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทัฯช้ีแจงวา่ เงินลงทุนชัว่คราวน้ี
ประกอบดว้ย การลงทุน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ลงทุนในหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ประเภทท่ีสองคือ
การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
  นายชยัรัตน์ ผลาดิกานนท ์ ไดส้อบถามต่อไปเก่ียวกบั อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมของ
ท่ีดิน ประมาณ 375 ลา้นบาท นั้นคณะกรรมการบริษทัฯมีแผนการลงทุนอะไรบา้งในท่ีดินน้ี 
  น.ส.วชิชุดา    ไกรฤทธิกลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทัฯช้ีแจงวา่ ท่ีดินแปลงท่ี 1 ไดใ้หเ้ช่า
ระยะยาวไปแลว้ ส่วนท่ีดินแปลงท่ี 2 กาํลงัอยูร่ะหวา่งการทาํแผนการลงทุน 
  ประธานฯท่ีประชุมไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ คณะกรรมการบริษทั มีแผนการลงทุนสาํหรับท่ีดินแปลงท่ีสอง 
ขณะน้ีกาํลงัศึกษาแผนงานอยู ่ เม่ือมีการตดัสินใจในแผนการลงทุนจะไดแ้จง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ผู ้ ถือหุน้
ของบริษทัฯทราบตามลาํดบัต่อไป  



 

หนา้ 5 
 

นายชยัรัตน์ ผลาดิกานนท ์  ไดส้อบถามต่อไปเก่ียวกบั กาํไรสะสมของบริษทัฯจาํนวน  525 ลา้นบาท วา่
บริษทั มีกาํไรสะสมอยูม่าก น่าจะพิจารณาจ่ายหุน้ปันผลบางส่วน 

 ประธานฯท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บเงินปันผลเป็นตวัเงิน  
เพ่ือจะไดส้ามารถนาํเงินไปลงทุนหรือใชจ่้ายได ้

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนซกัถามเพ่ิมเติมอีก   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติอนุมติัดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  42,195,819       เสียง 
  ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
  งดออกเสียง        -------  เสียง   

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 

 วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  
 

  นายประกิต  อภิสารธนรักษ ์  ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม  แถลงวา่  สาํหรับในปี  2557 น้ี จาก
งบบญัชีกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม บริษทัฯมีกาํไรสุทธิเป็นเงินประมาณ 46.30 ลา้นบาทเศษ  โดยไม่มีขาดทุนสะสม      
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน   10,000,000   บาท  ครบร้อยละ  10    ของทุน
จดทะเบียนตามกฎหมายแลว้  บริษทัฯจึงสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามขอ้บงัคบัขอ้ 34  ของบริษทัฯ และตาม
มาตรา  115  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.2535  ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในแต่ละปีนั้น บริษทัฯมี
นโยบายท่ีจะทาํการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีไม่ตํ่ากวา่  ร้อยละ 60  ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี    
 

สาํหรับกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  จาํนวน  46.30  ลา้นบาทเศษน้ี 
เม่ือบวกกบักาํไรสะสมยกมา  ณ วนัท่ี  1  มกราคม 2557  จาํนวน  610.28  ลา้นบาทเศษ แลว้  คงเป็นเงินกาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร
เป็นเงิน   656.59  ลา้นบาทเศษ   เม่ือหกัเงินปันผลปี  2556  ท่ีจ่ายในปี  2557  จาํนวน  54.20  ลา้นบาท และจ่ายค่าหุน้ทุนสามญั
ซ้ือคืนจาํนวน 79.46 ลา้นบาท และบวกกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนอีกจาํนวน 2.24 ลา้นบาทเศษแลว้   คงเหลือกาํไรสะสมก่อนจ่ายเงิน 
ปันผลประจาํปี 2557  เป็นเงิน  525.17  ลา้นบาทเศษ  ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557  
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  80  สตางค ์ (แปดสิบสตางค)์   จาํนวน 54,200,000  หุน้   เป็นเงินทั้งส้ิน 43,360,000.-  บาท  คิด
เป็นร้อยละ  93.63  ของกาํไรสุทธิของ ปี 2557 และ เกินกวา่ร้อยละ  60   ตามท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายของบริษทัฯ   ส่วนกาํไร
สุทธิท่ีเหลือจาํนวน  2.95  ลา้นบาทเศษ  ใหร้วมเป็นกาํไรสะสมยกไปในปี  2558  โดยบริษทัฯจะปิดสมุดพกัการโอนเพ่ือสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี  6   พฤษภาคม  2558  และ  กาํหนดจ่ายเงินปันผล  ในวนัศุกร์ท่ี  22  พฤษภาคม  2558  ขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติั  

 

เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม   ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น 
หรือไม่ 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนซกัถาม   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 



 

หนา้ 6 
 

 

  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติอนุมติัดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  42,195,819         เสียง 
  ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
  งดออกเสียง        -------  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีตอ้งออกตามวาระ 
  

  นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์  เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงวา่   สาํหรับในการประชุมผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี  มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ  และ  ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 21   ของบริษทั จาํนวน  3  ท่าน  คือ 
 
  1. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง   กรรมการ 
  2. นายวิเชียร  นาคอินทนนท ์   กรรมการ 
  3. นายโสมนสั  ณ บางชา้ง   กรรมการอิสระ 
   

  ก่อนการประชุมต่อไป  นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์   เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม  ไดเ้ชิญ
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระออกจากท่ีประชุม  

  

และคณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้จะขอเสนอ  
 

  1. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง   กรรมการ 
  2. นายวิเชียร  นาคอินทนนท ์   กรรมการ 
  3. นายโสมนสั  ณ บางชา้ง   กรรมการอิสระ 
 

  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง  
 

    โดยบริษทัฯไดจ้ดัทาํประวติัของผูถ้กูเสนอช่ือเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้  
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย ์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม    ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดตอ้งการเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอีกหรือไม่  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือกรรมการเพ่ิมเติมจากท่ีคณะกรรมการไดเ้สนออีก  นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์
 เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม  ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติใหก้รรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ 
อีกวาระหน่ึง   ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอ  ดงัน้ี 
 
 



 

หนา้ 7 
 

1.  นายปรีชา  เชาวโชติช่วง    
   เห็นดว้ย  42,195,819         เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 

2.  นายวเิชียร  นาคอินทนนท ์  
เห็นดว้ย  42,195,819         เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 
  3.  นายโสมนสั  ณ บางชา้ง 

  เห็นดว้ย  42,195,819         เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 

เม่ือการลงมติแลว้เสร็จ จึงไดเ้ชิญกรรมการทั้ง  3  ท่าน  ท่ีออกจากท่ีประชุมกลบัเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ในวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย ์  เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงวา่  ในส่วนของค่าตอบแทน 
กรรมการนั้นในปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ 
หนา้ท่ีรับผดิชอบ และปริมาณงานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษทัในแต่
ละกรณี โดยสรุป ไดด้งัน้ี 
 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู  ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.- บาท   ต่อปี  และในฐานะรองประธาน 
กรรมการบริหาร เป็นเงิน 600,000.- บาท   ต่อปี  รวมเป็นเงิน  1,200,000.- บาท  ต่อปี 
  2. นายปรีชา   เชาวโชติช่วง  ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน  600,000.- บาท ต่อปี  และในฐานะท่ีปรึกษาอาวโุส 
ทางการตลาด เป็นเงิน 840,000.-บาท ต่อปี  รวมเป็นเงิน  1,440,000.- บาท ต่อปี 

3. นายวิเชียร   นาคอินทนนท ์ ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน  360,000.-  บาท ต่อปี 
4. นายโสมนสั   ณ บางชา้ง  ในฐานะกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้ทางบญัชีและการเงิน  เป็นเงิน 200,000.- 

 บาท ต่อปี 
 

 นอกจากน้ี  บริษทัยงัไดจ่้ายค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไม่ไดด้าํรง 
ตาํแหน่งในบริษทั  ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง  คร้ังละ  10,000.-บาท 
 

และสาํหรับในปี 2558  น้ี  คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
ใหพิ้จารณาเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหนา้ท่ีรับผดิชอบทั้ง  4  ท่าน  คือ 



 

หนา้ 8 
 

 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู   กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  
  2. นายปรีชา    เชาวโชติช่วง           กรรมการและท่ีปรึกษาอาวโุสทางการตลาด 

3. นายวิเชียร   นาคอินทนนท ์        กรรมการ 
4. นายโสมนสั   ณ บางชา้ง  กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้ทางบญัชีและการเงิน    

 

เท่ากบัปี 2557  รวมทั้งจ่ายค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง 
ในบริษทัฯท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ังๆละ 10,000.-บาท เท่ากบัปี 2557  เช่นเดียวกนั 
 
  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ     

 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย ์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม   ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการ 
สอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็น  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติอนุมติัดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  42,195,819           เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชี   
 

นายพิชยั   จรรยศุ์ภรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ช้ีแจงวา่  ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 38 
 ของบริษทั  กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ซ่ึงในปี 2558 น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากความสามารถในการใหบ้ริการ  การใหค้าํปรึกษาในการสอบบญัชี  และการรับรองงบ
การเงินไดท้นัตามกาํหนดแลว้  เห็นควรเสนอบริษทัผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
สาํหรับ ปี 2558  โดยเสนอให ้นายพรชยั   กิตติปัญญางาม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2778  หรือ นางสุวนีย ์  กิตติปัญญางาม 
ผูส้อบบญัชี บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2889 หรือ นายธนากร   ฝักใฝ่ผล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4879  จาก บริษทั บญัชีกิจ 
จาํกดั  คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2558  โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  620,000.- บาท ไม่มีค่าบริการ
อ่ืน  และขอเสนอให ้บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558  ของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  
จาํกดั และ บริษทั มาร์เกต็ต้ิง ไดร์ว เวร์ิลไวด(์ประเทศไทย) จาํกดั  โดยมีค่าสอบบญัชีรวมกนัเป็นเงิน 450,000.- บาท  
   โดย บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดมีความขดัแยง้ทางผล ประโยชน์กบั
บริษทัฯ / บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัตามท่ีณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอมา    

 

 เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม   ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น 
หรือไม่ 
 



 

หนา้ 9 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนสอบถามหรือใหค้วามเห็น  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติอนุมติัดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  42,195,819           เสียง 
  ไม่เห็นดว้ย       -------  เสียง 
  งดออกเสียง        -------  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 เลขานุการคณะกรรมการและผูด้าํเนินการประชุม  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ทางคณะกรรมการไม่มีเร่ือง 
อ่ืนๆท่ีจะเสนอในท่ีประชุม และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผุถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเขา้พิจารณา 
 

  ก่อนปิดการประชุมผูถื้อหุน้สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 29  นายนิติพล  วุน่พนัธ์  ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ผูถื้อหุน้จาํนวน 1,000 หุน้  ไดส้อบถามถึงนโยบายเก่ียวกบัการดาํเนินการใหเ้ป็นบรรษทัภิบาลท่ีดี  
โดยเฉพาะปัจจุบนั บริษทัจดทะเบียนใหค้วามสาํคญักบันโยบายแกไ้ขปัญหาการคอร์รับชัน่ จึงอยากทราบวา่ทางบริษทัมี
นโยบายดา้นน้ีอยา่งไรบา้ง  
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ ์  ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงวา่ ตลอดระยะเวลาของการ
ประกอบกิจการของบริษทัท่ีผา่นมาหลายสิบปี  บริษทัมีนโยบายท่ีดาํเนินกิจการอยา่งโปร่งใส ผูถื้อหุน้ทุกคนสามารถตรวจสอบ
ได ้ และไม่สนบัสนุนใหมี้การคอร์รับชัน่อยา่งชดัเจนมาตลอด  ท่ีผา่นมาบริษทัมีการสนบัสนุนและรณรงคเ์ก่ียวกบัปัญหาน้ีมา
โดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากการผลิตภาพยนตโ์ฆษณาใหก้บัทาง ปปง.และ กพ. และหน่วยราชการอ่ืนๆ  อาทิเช่น เร่ืองพอ่หนูไม่
โกง  เร่ืองแด่นอ้งผูหิ้วโหย  เร่ืองสาธารณะสมบติั  เร่ืองไม่ท้ิงขยะ 191 ฯลฯ เป็นตน้   

นอกจากน้ี แลว้ ปีน้ีเป็นปีครบรอบ100 ปี ชาตกาล   ดร.ป๋วย     อ้ึงภากรณ์   ซ่ึงถือไดว้า่เป็นบุคคลสาํคญัใน
ประวติัศาสตร์และเป็นปูชนียบุคคลท่ีถกูกล่าวถึงรวมทั้งเป็นตวัอยา่งในการทาํงานและการใชชี้วิตอยา่งเท่ียงตรงและเท่ียงธรรม
ซ่ึงหลายฝ่ายไดร่้วมกนัจดังานระลึกถึงท่าน โดยจดัทาํ ละครเพลงชีวประวติัของท่านเร่ือง “มงักรสลดัเกลด็”  ในเดือนพฤษภาคม
ท่ีจะถึงน้ี  ทางบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีโดยใหก้ารสนบัสนุนในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหก้บัละครเพลงเร่ืองน้ี โดยไม่
คิดค่าใชจ่้ายใดๆ 
  นายนิติพล  วุน่พนัธ์  ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียง เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจโฆษณาซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจ 
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ ์  ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงวา่ ตลอดระยะเวลาของการ
ประกอบกิจการของบริษทัท่ีผา่นมา  บริษทัฯไม่ไดป้ระมาท แต่เตรียมพร้อมรับมือและปรับตวัเขา้กบัสถาณการณ์ต่างๆท่ี
เปล่ียนแปลงไป และสามารถนาํพาบริษทัฯ ผา่นพน้วิกฤตทางเศรษฐกิจ มาดว้ยดีมาตลอด 
 
 
 

 



 

หนา้ 10 
 

  ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านทั้งท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม
แทน  ท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  28  ประจาํปี 2557  แลว้กล่าวปิดประชุม  เวลา  15.20  น. 
 
 
 
ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม  ลงช่ือ    กรรมการ 
           (นายประกิต     อภิสารธนรักษ)์     (นายพิศาล   ประหษัฏางกรู) 
 
 
ลงช่ือ    กรรมการ          ลงช่ือ     กรรมการ               
 (นายปรีชา   เชาวโชติช่วง)       (นายอนุชา     วิริยะชยั) 
 
 
ลงช่ือ    กรรมการ   ลงช่ือ                                เลขานุการท่ีประชุม 
           (นายอภิรักษ ์  อภิสารธนรักษ)์        (นายศิวะ    ดิษาภิรมย)์   


