
หนา้ 1 

รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
เม่ือวันที่  25  เมษายน 2561  เวลา  14.15  น. 

ณ  ที่ทาํการของบริษัท  เลขที่  88  ซอยสุขุมวทิ 62  แยก 3 
ถนนสุขุมวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 

____ 
เร่ิมประชมุ เวลา  14.15 น. 

กรรมการบริษัทฯท่ีเข้าร่วมประชมุ   มีดงันี ้
1. นายประกิต   อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ     
2. นายพิศาล   ประหษัฎางกรู รองประธานกรรมการ 
3. นายอภิรักษ์   อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดัการ
4. นายปรีชา   เชาวโชติช่วง กรรมการ 
5. นายวิเชียร   นาคอินทนนท์ กรรมการ 
6. นายพิชยั    จรรย์ศภุรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายมนญู    พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายโสมนสั   ณ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น คิดเป็น 100% 
พนกังานระดบับริหารผู้ เข้าร่วมประชมุ  มีดงันี ้

น.ส.วิชชดุา    ไกรฤทธิกลุ  หวัหน้าสว่นการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2561  ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายธนากร   ฝักใฝ่ผล    จาก บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

ผู้แทนของบริษัท สํานกังานสามสบิส่ี ออดิต จํากดั ผู้ตรวจสอบภายใน 
นายศิลป์ชยั รักษาพล      

นายประกิต    อภิสารธนรักษ์   ประธานกรรมการ  ซึง่เป็นประธานท่ีประชมุโดยตําแหน่ง  ได้กลา่วเปิด
ประชมุ  และมอบหมายให้  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการ  เป็นเลขาท่ีประชมุและเป็นผู้ ดําเนินการประชมุ  
รวมทัง้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระตา่งๆตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นในวาระท่ี 2  และวาระท่ี 4  ท่ีประธานกรรมการจะเป็น
ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  และวาระท่ี 8  ท่ี นายพิชยั    จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  จะเป็น
ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  

นอกจากนีย้ังกําหนด ให้  นายชาตรี  ฉายากุล  ทนายความใบอนุญาตเลขท่ี 1003/2532  เป็น 
INSPECTOR ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้นีอี้กด้วย 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1
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  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขาท่ีประชมุได้แจ้งเก่ียวกบัสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ  ระเบียบการประชมุและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ดงันี ้

จากวนัท่ี  28 มีนาคม  2561  ซึง่เป็นวนัให้สทิธิการเข้าร่วมประชมุและปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ปรากฏวา่บริษัทฯมีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,245 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  60,450,262  หุ้น สว่นในการ
ประชมุวนันีมี้ ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  47  ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้น 
34,858,392  หุ้น หรือ ร้อยละ 57.66  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  และแยกเป็นดงันี ้
  มาประชมุด้วยตนเอง  19  ราย   จํานวนหุ้น  25,201,972 หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองเพ่ิมอีก  
1 ราย  จํานวน  80,369  หุ้น  ตัง้แตว่าระท่ี 3 เป็นต้นไป  รวมเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  20  ราย  จํานวนหุ้น 
25,282,341  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  41.82   ของจํานวนหุ้นทัง้หมด    

รับมอบฉนัทะมาประชมุ 27 ราย จํานวนหุ้น 9,576,051  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.84  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด   
ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน  และ 

ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่  1  ใน  3  ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  โดยมีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้  
1. นายมนญู  พาหิระ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุแทน จํานวน 3 ราย    คิดเป็น

จํานวนหุ้น 3,204,642  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  9.19  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด   
2. นายพิชยั จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชมุแทน จํานวน  3  ราย คิด    

เป็นจํานวนหุ้น 3,101,553  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  8.90  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด 
สว่นเร่ืองระเบียบในการประชมุและวิธีการลงคะแนนในวาระตา่งๆมีดงันี ้

  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง   
ในวาระท่ี 1  / วาระท่ี 3  ถึงวาระท่ี 7  ท่ีเป็นวาระท่ีต้องขออนมุติัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ในวาระท่ี  2   ซึง่เป็นวาระรับทราบ  ไม่ต้องลงคะแนนเสียง    โดย
การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 / วาระท่ี 3  ถึงวาระ ท่ี 7   จะใช้วิธีกาบตัรลงคะแนนเสียง   ในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะ
มาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว  ฝ่ายเลขาฯได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว   อย่างไรก็ตามเม่ือได้ประชมุในระเบียบวาระ
ต่างๆจะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ได้โปรดกรุณายกมือ ลงคะแนนอีกครัง้หนึ่งในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นการยืนยนัการลง 
คะแนนเสียง   และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเม่ือการประชมุ เสร็จสิน้ 

โดยในการประชมุครัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม  หรือ  ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมได้ทกุวาระโดยขอให้ 
แจ้งช่ือและจํานวนหุ้น   และซกัถามได้เม่ือจบการนําเสนอของบริษัทในแตล่ะวาระ 

และได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 31   ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2560 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่รายงานการประชมุ 
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 31  ท่ีได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2560  นัน้   ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
แล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 31  นี ้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการซกัถามหรือแก้ไขรายงาน 
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การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 31  หรือไม่ 
 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแก้ไข  
  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติรับรองดงันี ้
   เหน็ด้วย  34,778,023     เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2560   

 

ประธานฯ แถลงวา่ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 ท่ีผา่นมายงัฟืน้ตวัไมเ่ตม็ท่ี มีการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ หรือ GDP อยูท่ี่ 3.9%  ภาคการสง่ออกเพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 5.4%  การท่องเท่ียวยงัคงเป็นสว่นสําคญัใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเพิ่มขึน้ 9.5% จากปี 2559   แตก่ารฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจผลประโยชน์สว่นใหญ่ยงัไม่
กระจายรายได้ไปสูป่ระชาชนรากหญ้าซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศ ทําให้กําลงัซือ้ของภาคประชาชนยงัซบเซาไม่
คกึคกัอยา่งท่ีคาดหวงั  รัฐบาลเองก็พยายามก้ปัญหานีอ้ยา่งจริงจงั มีการปรับโครงสร้างภาษี และจดัโครงการสวสัดิการตา่งๆ
เพ่ือกระจายรายได้ไป  สูภ่าคประชาชนให้มากย่ิงขึน้  

ในสว่นของอตุสาหกรรมโฆษณาก็ยงัไมฟื่น้จากสภาวะซบเซาเช่นเดียวกนั และกลบัตกต่ํากวา่ ปี 2559  โดย 
 มียอดโฆษณาลดลงจากปี 2559 ถงึ 6%    ซึง่บริษัทในเครือของเราได้พยายาม  หารายได้เพิ่มขึน้ในทกุส่ือ  ทัง้ส่ือหลกัและส่ือ
ใหม่ๆ   โดยเฉพาะในระบบ Online  ซึง่บริษัทได้มีการปรับตวัและเตรียมการรับการเปล่ียนแปลงทางด้านนีม้าก่อน  นานหลายปี    
ในปัจจบุนับริษัทมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญทางด้านDigital Online ครบทกุรูปแบบ  สามารถสนองความต้องการของลกูค้า  ทําให้ใน
ปี 2560  บริษัทสามารถมีรายได้และมีกําไรเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว  โดยใน ปี 2559  บริษัทมีกําไรสทุธิ  46.4 ล้านบาท  แตใ่นปี 
2560  บริษัทมีกําไรสทุธิ 58.05 ล้านบาท  เป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น หุ้นละ  96 สตางค์  สําหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 นี ้
บริษัทมีกําไรสทุธิตอ่หุ้น หุ้นละ  96  สตางค์  ในขณะท่ีบริษัทมีกําไรสะสมอยู่มากเพียงพอท่ีจะลงทนุในโครงการโรงพยาบาล
รวมใจรักษ์ และเป็นเงินหมนุเวียนในบริษัท  คณะกรรมการบริษัทจงึเหน็ควรจ่ายปันผลใน ปี 2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้น
ละ 80 สตางค์  หรือเทา่กบั 83%ของกําไรสทุธิในปี 2560    หรือประมาณ 6% เม่ือเทียบกบัราคาหุ้นในตลาดท่ีราคา 13  บาท
เศษ โดยรายละเอียดจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในการประชมุวาระท่ี 4 ตอ่ไป  และในปีตอ่ๆไปบริษัทจะ
พยายามจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีมากกวา่ 80% ของกําไรสทุธิในแต่ละปี   ทัง้นีเ้พ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล
ท่ีดี  สว่นโครงการสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ท่ีบริษัทได้ร่วมทนุกบัทางสหยเูน่ียนนัน้ ขณะนีย้งัติดปัญหาเร่ืองการทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม หรือ EIA ซึง่ต้องนํามาแก้ไขและปรับปรุงบางสว่นท่ีมีปัญหาซึง่คาดวา่จะจบภายในสิน้ปีนี ้
และถ้าโครงการ ผา่น EIA แล้ว  จะเร่ิมทําการก่อสร้างในทนัทีเพราะทกุอยา่งได้เตรียมพร้อมอยูแ่ล้ว  

สําหรับแนวโน้มของอตุสาหกรรมโฆษณาในปี 2561   วงการโฆษณาคาดวา่จะดีขึน้  จะมีอตัราการเจริญ 
เติบโต ประมาณ 5-6% เน่ืองจากลกูค้าเร่ิมมัน่ใจในสภาวะเศรษฐกิจซึง่มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ทัง้ภาคการทอ่งเท่ียว และการสง่ออกท่ี
มีแนวโน้มเติบโตท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่การสง่ออกจะสามารถเติบโตได้ประมาณ 8%  และ 
GDP จะเติบโตอยูใ่นระดบั  3.9 – 4.6%  ในสว่นของบริษัทและบริษัทในเครือ ก็คาดวา่จะมีอตัราการเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่
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น้อยกวา่ปีท่ีผา่นมาอยา่งแน่นอน บริษัทได้ปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางด้าน Digital Online โดยได้เน้นการเพิ่ม
ศกัยภาพทัง้ทางส่ือหลกั ส่ือดิจิตอล และส่ือ Online ซึง่เป็นส่ือท่ีมีแนวโน้มสําคญัท่ีจะเข้ามามีบทบาทในวงการโฆษณามาก
ย่ิงขึน้  บริษัทของเราได้ผา่นร้อนผา่นหนาวมา 40 ปี แล้ว ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทอยูใ่นวงการโฆษณา ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมกัจะผนั
ผวนขึน้ลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  แตบ่ริษัทก็สามารถฟันฝ่าอปุสรรคตา่งๆมาได้ด้วยดี  เน่ืองจากบริษัทของเรา
บริหารธุรกิจด้วยความสขุมุ รอบคอบ ไมโ่ลภและหลงในสิง่ท่ีเป็นอบายมขุ  ทําให้บริษัทของเรามีฐานะมัน่คง ทัง้ทางด้าน
การเงินและธุรกิจ 

นอกจากนี ้คณุอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่สําหรับปี 2560 ท่ีผา่นมาดงันี ้ 

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึน้ประมาณ 25 ล้านบาท ซึง่การเจริญเติบโตของรายได้
ดงักลา่วประการหนึง่มาจากการเจริญเติบโตของรายได้ท่ีมาจากส่ือ Digital ท่ีมีการเจิญเติบโตเพิ่มขึน้จาก 28 ล้านบาท เป็น 
42 ล้านบาท หรือเทา่กบั 57%  เป็นสว่นหนึง่ท่ีผลกัดนัให้บริษัทฯสามารถมีรายได้และกําไรเพิ่มขึน้ได้  นอกจากนีใ้นปี 2560 ท่ี
ผา่นมาทางบริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างภายในของบริษัทฯหนึง่ในกลุม่ คือบริษัท 62 คอนเท้นท์ แอนด์ ดีไชน์ จํากดั เพ่ือตอบ
โจทก์การทํา Content  ให้กบัสินค้า ซึง่ถือวา่เป็นการทําโฆษณาในอีกรูปแบบหนึง่ และบริษัทนีก็้มีรายได้เติบโตมากขึน้กวา่ 2 
ล้านบาท ก็เป็นสว่นหนึง่ในการผลกัดนัให้บริษัทฯสามารถมีการเติบโตขึน้เช่นกนั  

สําหรับในปี 2561 บริษัทฯยงัได้มีการพฒันานวตักรรม(Innovation) ในการทําโฆษณาและส่ือโฆษณาในรูป 
แบบใหม ่ ซึง่คาดวา่จะเกิดใน 1-2 เดือน นี ้  ซึง่บริษัทฯก็พยายามท่ีจะปรับกลยทุธ์และพฒันารูปแบบของการทําโฆษณาให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านการโฆษณาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและก้าวหน้าต่อไปขอให้ผู้ ถือ
หุ้นมัน่ใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ     
      หลงัจากประธานฯ และกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560   ท่ีผ่านมา
ให้ท่ีประชมุได้ทราบแล้ว  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่
  นายธนกฤต  ถิระวงศ์ไพศาล  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,100 หุ้น ได้
สอบถามถงึการเปล่ียนแปลงของวงการโฆษณาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทาง Digital เพิ่มเขึน้ และการท่ีบริษัทฯได้มาลงทนุใน
ธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ ธุรกิจนีส้นบัสนนุธุรกิจของบริษัทฯอยา่งไรหรือมองวา่ธุรกิจโฆษณาในปัจจบุนัเติบโตได้ยากจึงเปล่ียนแนว
ในการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ 
  นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯได้ตอบข้อซกัถามในประเด็นแรกว่า ในเร่ืองของ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจโฆษณาท่ีเปล่ียนไปว่าทางบริษัทฯได้มีการตัง้แผนกDigital ขึน้มาก่อนเกือบสิบปีแล้วก่อนท่ีจะเกิด 
Social Media ในปัจจบุนั  ซึง่บริษัทฯได้เข้าไปดรูายละเอียดการทํางานท่ีเพิ่มมากขึน้กว่าการทําโฆษณาแบบเดิมๆให้กบั ลกูค้า
แตล่ะรายของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรัางรายได้และผลกําไรให้กบับริษัทฯเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั  
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการ  ได้ตอบในประเด็นท่ีบริษัทฯได้ลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล
วา่ บริษัทฯก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือทําธุรกิจการลงทนุและสร้างผลกําไรให้กบับริษัทฯและผู้ ถือหุ้น  สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลนีเ้น่ืองจาก
บริษัทฯมีท่ีดินอยู่ในซอยสขุุมวิท 62 อยู่ประมาณ 3 ไร่กว่า และเห็นถึงความต้องการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึน้  
ของประชาชนท่ีมีผู้สงูวยัเพิ่มมากขึน้   บริษัทฯคิดว่าการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลน่าจะเป็นการลงทนุท่ีดี  นอกจากนีบ้ริษัทฯ
ได้ทําการสํารวจแล้ววา่ในบริเวณใกล้เคียงไมมี่โรงพยาบาลเอกชนอยูเ่ลย  ในขณะเดียวกนัประชาชนผู้อยู่อาศยัเพิ่มขึน้มากโดย
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จาการเพิ่มขึน้ของอาคารชดุท่ีอยู่อาศยัในบริเวณใกล้เคียง   เม่ือโรงพยาบาลสร้างเสร็จจะมีผู้ ใช้บริการมากพอสมควร และการ
ขยายการลงทนุของบริษัทฯไปในด้านนีจ้ะทําให้บริษัทฯมีความมัน่คงมากขึน้  นอกจากนีก้ารลงทนุนีบ้ริษัทฯใช้เงินลงทนุจาก
เงินกําไรสะสมของบริษัทฯ  และใช้เป็นเงินหมนุเวียนของบริษัทฯ ซึง่จะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้จากธุรกิจ
โฆษณาท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  ซึง่ในอีก 5 ปี ข้างหน้าอาจสร้างรายได้ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัรายได้ทางโฆษณา   
   

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม 
 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2560  

   

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 
 

นายศิวะ    ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่   สําหรับงบดลุและ 
บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2560  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีแล้ว  และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วในรายงานประจําปี 2560   ของบริษัทพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว และมีมติให้นํา เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 32  ประจําปี  2561    เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่  

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้

   เหน็ด้วย  34,858,392     เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัการจ่ายเงินปันผล  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  

 วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ แถลงวา่ ตามข้อบงัคบั ข้อ 34  ของ

บริษัทฯ และตามมาตรา  115  แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  เร่ืองการจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทฯไมมี่
ขาดทนุสะสม  และได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน  10,000,000  บาท ครบ ร้อยละ 10  ของทนุจด
ทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60  ของกําไร
สทุธิจากการดําเนินกิจการปกติ  
 สําหรับการจ่ายปันผลในปี 2561  นี ้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของบริษัทฯประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 80 สตางค์ จํานวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงิน
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ไมเ่กิน 48,360,209.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.30 ของกําไรสทุธิของปี 2560 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 60 ตามท่ีกําหนดไว้ตาม
นโยบายของยริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิดสมดุพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี  7  พฤษภาคม  2561  
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี  22 พฤษภาคม  2561     จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา    

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  34, 858,392         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเก่าท่ีต้องออกตามวาระ 
  

  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาในการคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วม
กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาในคณุสมบติัตา่ง ๆ รวมทัง้ประวติัและประสบการณ์ทํางานและความเหมาะสมเป็น
รายบคุคลแล้ว เหน็วา่กรรมการทกุทา่นท่ีต้องออกตามวาระ ได้สร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทโดยตลอด  และได้ปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งระมดัระวงั รับผิดชอบ และซ่ือสตัย์สจุริตเสมอมา  นอกจากนีก้รรมการอิสระท่ีครบวาระได้ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 
9 ปี ก็ได้ปฏิบติัหน้าท่ีและเสนอความเหน็อยา่งเป็นอิสระเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทางคณะกรรมการจึง
เหน็สมควรเสนอให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และตามข้อบงัคบัข้อ 21 ของบริษัทจํานวน 2 ทา่นคือ  
 

  1. นายวิเชียร  นาคอินทนนท์   กรรมการ 
2. นายโสมนสั  ณ บางช้าง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   

  ก่อนการประชมุตอ่ไป  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้เชิญ
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระออกจากท่ีประชมุ   

และคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ  
 

1. นายวิเชียร  นาคอินทนนท์   กรรมการ 
2. นายโสมนสั  ณ บางช้าง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   

  โดยบริษัทฯได้จดัทําประวติัของผู้ถกูเสนอช่ือเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว  
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้น 
ทา่นใดต้องการเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระอีกหรือไม ่ 
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  นายธนกฤต  ถิระวงศ์ไพศาล ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ซึง่ถือหุ้นจํานวน 1,100  หุ้น 
ได้สอบถามว่าเน่ืองจากกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและจะเลือกกลับเข้ามาในครัง้นีมี้นายโสมนัส ณ บางช้าง  ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งมาเกินกวา่ 9 ปี วา่มีคณุสมบติัท่ีเป็นประโยชน์อยา่งใดกบับริษัทฯและมีความเป็นอิสระในการให้
คําชีแ้นะและลงความเห็นในการทํางานได้อิสระอย่างไร และจะขอให้นายโสมนสั ณ บางช้าง กรรมการอิสระแถลงด้วยตนเอง
ตอ่ท่ีประชมุถงึคณุสมบติัและความเป็นอิสระในการทํางาน ให้คําชีแ้นะและให้ความเหน็ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการชีแ้จงว่า สําหรับนโยบายของบริษัทฯในการเลือกกรรมการ
อิสระนัน้ บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเลือกบคุคลท่ีมีความเข้าใจงานและรู้งานของบริษัทฯและสามารถทํางานเป็นทีมกบับริษัทฯได้ 
บริษัทฯไม่มีนโยบายท่ีว่าเม่ือทํางานเกิน 9 ปี แล้วจะมีการเปล่ียนกรรมการอิสระเน่ืองจากงานของบริษัทฯเป็นงานต่อเน่ือง 
ดงันัน้กรรมการอิสระย่ิงอยูน่านย่ิงเข้าใจงานและรู้งาน และกรรมการอิสระทกุท่านของบริษัทฯเป็นผู้ มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีการ
ปะพฤติตวัดีไมมี่ความดา่งพร้อย และท่ีผา่นมาทกุทา่นก็ร่วมกนัสร้างความก้าวหน้าให้บริษัทฯตลอดมา 
  นายโสมนสั  ณ บางช้าง  กรรมการอิสระแถลงว่าท่านทํางานทางด้านบญัชีมา 45 ปี ปัจจบุนัเป็นกรรมการ
ของสภาวิชาชีพบญัชี เป็นผู้ออกข้อสอบสําหรับผู้สอบขอใบอนญุาตผู้สอบบญัชีมากว่า 30 ปี มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการมาโดยตลอด  และมัน่ใจว่าสามารถช่วยบริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด(มหาชน) ในการจัดทํางบดุลของบริษัทฯให้
ถูกต้อง และปัจจุบันยังได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่าง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยัเอกชนหลายแห่งเป็นผู้บรรยายวิชาการบญัชีมาโดยตลอด นอกจากนีย้งัเคยดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
ของบริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั(มหาชน) มาตัง้แต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเข้าใจ
ในรูปแบบของธุรกิจโฆษณาและยงัเคยเป็นกรรมการท่ีปรึกษาของสมาคมธุรกิจโฆษณาด้วย  

 และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้
ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมจากท่ีคณะกรรมการได้เสนออีก  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์ 
 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติให้กรรมการทัง้ 2 ทา่น ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่
อีกวาระหนึง่   ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอ  ดงันี ้
 

1.  นายวิเชียร  นาคอินทนนท์   
   เหน็ด้วย  34, 858,392         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

2.  นายโสมนสั  ณ บางช้าง   
เหน็ด้วย  34, 857,292         เสียง 

   ไมเ่หน็ด้วย            1,100 เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
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เม่ือการลงมติแล้วเสร็จ จงึได้เชิญกรรมการทัง้  2  ทา่น  ท่ีออกจากท่ีประชมุกลบัเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
ในวาระตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

นายศิวะ ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงว่า  ในสว่นของค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ในปี 2560  บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไมไ่ด้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ  
หน้าท่ีรับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุต่างๆของบริษัทในแต่
ละกรณี โดยสรุป ได้ดงันี ้
 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู  ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.- บาท   ตอ่ปี  และในฐานะรองประธาน 
กรรมการบริหาร เป็นเงิน 600,000.- บาท   ตอ่ปี  รวมเป็นเงิน  1,200,000.- บาท  ตอ่ปี 
  2. นายปรีชา   เชาวโชติช่วง  ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน  600,000.- บาท ตอ่ปี  และในฐานะท่ีปรึกษา
อาวโุสทางการตลาด เป็นเงิน 840,000.-บาท ตอ่ปี  รวมเป็นเงิน  1,440,000.- บาท ตอ่ปี 

3. นายวิเชียร   นาคอินทนนท์  ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน  360,000.-  บาท ตอ่ปี 
4. นายโสมนสั ณ บางช้าง  ในฐานะกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ทางบญัชีและการเงิน  เป็นเงิน 

200,000.- บาท ตอ่ปี 

 นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารง 
ตําแหน่งในบริษัท  ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้  ครัง้ละ  
10,000.-บาท 

และสําหรับในปี 2561  นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
ให้พิจารณาเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้ 4 ทา่น  คือ 
 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู   กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  
  2. นายปรีชา    เชาวโชติช่วง           กรรมการและท่ีปรึกษาอาวโุสทางการตลาด 

3. นายวิเชียร   นาคอินทนนท์         กรรมการ 
4. นายโสมนสั   ณ บางช้าง  กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ทางบญัชีและการเงิน    

 

เทา่กบัปี 2560  รวมทัง้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารงตําแหน่ง 
ในบริษัทฯท่ีได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เทา่กบัปี 
2560  เช่นเดียวกนั 
  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ     

 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการ 
สอบถามหรือให้ความเหน็หรือไม ่
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเหน็  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  34, 858,392         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี   
 

นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่  ตามข้อบงัคบัข้อท่ี 38 
 ของบริษัท  กําหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ซึง่ในปี 2561 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ  การให้คําปรึกษาในการสอบบญัชี  และการรับรองงบ
การเงินได้ทนัตามกําหนดแล้ว  เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
สําหรับ ปี 2561  โดยเสนอให้ นายพรชยั   กิตติปัญญางาม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี หรือ นางสวุนีย์   กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชี บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2899 หรือ นายธนากร   ฝักใฝ่ผล  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4879   ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1  ปีจาก บริษัท บญัชีกิจ จํากดั  คนใดคน
หนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2561  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  790,000.- บาท ไม่มีค่าบริการอ่ืน (ค่าสอบ
บญัชีสําหรับปี 2560 เป็นเงิน 660,000.-บาท)  และขอเสนอให้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั   เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561  ของ
บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จํากดั และ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากดั  โดยมีค่าสอบ
บญัชีรวมกนัเป็นเงิน 580,000.- บาท(คา่สอบบญัชีสําหรับปี 2560 รวมเป็นเงิน 510,000.-บาท)   
   โดย บริษัท บญัชีกิจ จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัตามท่ีณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา    

 

 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามหรือให้ความเหน็  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
  เหน็ด้วย  34, 858,392         เสียง 
  ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
  งดออกเสียง        -------  เสียง 
  บตัรเสีย       -------  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เร่ืองอ่ืนๆ 
 



 

หนา้ 10 
 

 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ทางคณะกรรมการไมมี่เร่ือง 
อ่ืนๆท่ีจะเสนอในท่ีประชมุ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผุ้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเข้าพิจารณา 
 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 32 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้
แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ นายณรงค์พล  โชตเศรษฐ์  นายสรุพงศ์  อูอ่มุย่ิง และ
นายพีระ  ชเูพียร โดยไมข่อนบัรวมจํานวนหุ้นในการประชมุในครัง้นีเ้น่ืองจากได้เข้าร่วมประชมุภายหลงัจากได้มีการประชมุ
และลงมติในวาระตา่งๆเสร็จสิน้แล้ว 

 นายเชิดศกัด์ิ  โชติมงคลทรัพย์  ผู้ ถือหุ้นจํานวน 408,200 หุ้น  ได้สอบถามถงึสถานท่ีตัง้ของโครงการ 
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ท่ีบริษัทฯได้ร่วมลงทนุและประมาณการเวลาท่ีโรงพยาบาลจะสามารถเปิดดําเนินกิจการได้เน่ืองจากจะ
มีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัรายได้ของบริษัทฯ และเน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษัทฯมีรายได้การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์  บริษัทฯยงัมี
การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์อีกหรือไมแ่ละมีนโยบายในการลงทนุอยา่งไร  

นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุแถลงวา่ สําหรับโครงการโรงพยาบาล  
รวมใจรักษ์ ของบริษัทฯนัน้ ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการแก้ไขรายงานผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม(EIA) ซึง่คาดวา่จะเสร็จภายในสิน้ปี
นี ้และเม่ือโครงการผา่น EIA แล้วจะเร่ิมทําการก่อสร้างทนัที  สว่นท่ีตัง้ของโครงการอยูบ่ริเวณทางขึน้ทางสะพานข้ามทางดว่น
ในซอยสขุมุวิท 62 ติดกบัอาคาร M-Link  มี เนือ้ท่ีของโครงการประมาณ 4 ไร่  สว่นการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทฯยงัคงมี
การลงทนุอยูแ่ต่จะลงทนุในหุ้นท่ีมีความมัน่คงหรือหุ้น Blue-chip ท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงในด้านราคามากและมีการปันผลท่ีดี
มากกวา่ดอกเบีย้จากสถาบนัการเงิน ซึง่ท่ีผา่นมาบริษัทฯก็สามารถทํากําไรจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์มาโดยตลอด   
   

  ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ
แทน  ท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  32  ประจําปี 2561  แล้วกลา่วปิดประชมุ  เวลา  15.30  น. 
 
 
ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ  ลงช่ือ    กรรมการ 
           (นายประกิต     อภิสารธนรักษ์)    (นายพิศาล   ประหษัฏางกรู) 
 
 
  
ลงช่ือ    กรรมการ          ลงช่ือ     กรรมการ               
 (นายปรีชา   เชาวโชติช่วง)       (นายอภิรักษ์   อภิสารธนรักษ์) 
 
 
ลงช่ือ    เลขานกุารท่ีประชมุ 
                  (นายศิวะ  ดิษาภิรมย์)    


