
 

หนา้ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 33 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
เม่ือวันที่  25  เมษายน 2562  เวลา  14.15  น. 

ณ  ที่ทาํการของบริษัท  เลขที่  88  ซอยสุขุมวทิ 62  แยก 3 
ถนนสุขุมวทิ  แขวงพระโขนงใต้  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 เปอร์เซน็ต์ของกรรมการบริษัท 
พนกังานระดบับริหารผู้ เข้าร่วมประชมุ  มีดงันี ้
  1. น.ส.วิชชดุา    ไกรฤทธิกลุ  หวัหน้าสว่นการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2561  ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
น.ส.สลีลา  พทุธิจรุงวงศ์    จาก บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

ผู้แทนของบริษัท สามสบิส่ีออดิท จํากดั ผู้ตรวจสอบภายใน 
นายธนาดล  รักษาพล      
 

  นายประกิต    อภิสารธนรักษ์   ประธานกรรมการ  ซึง่เป็นประธานท่ีประชมุโดยตําแหน่ง  ได้กลา่วเปิด
ประชมุ  และมอบหมายให้  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการ  เป็นเลขาท่ีประชมุและเป็นผู้ ดําเนินการประชมุ  
รวมทัง้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระตา่งๆตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นในวาระท่ี 2  และวาระท่ี 4  ท่ีประธานกรรมการจะเป็น
ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  และวาระท่ี 7  ท่ี นายพิชยั    จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  จะเป็น
ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  

นอกจากนีย้ังกําหนด ให้  นายชาตรี  ฉายากุล  ทนายความใบอนุญาตเลขท่ี 1003/2532  เป็น 
INSPECTOR ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้นีอี้กด้วย 
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  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขาท่ีประชมุได้แจ้งเก่ียวกบัสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ  ระเบียบการประชมุและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ดงันี ้

จากวนัท่ี  28 มีนาคม  2561  ซึง่เป็นวนัให้สทิธิการเข้าร่วมประชมุและปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ปรากฏวา่บริษัทฯมีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,222 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  60,450,262  หุ้น สว่นในการ
ประชมุวนันีมี้ ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  46  ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้น 
37,224,372  หุ้น หรือ ร้อยละ 61.58  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  และแยกเป็นดงันี ้
  มาประชมุด้วยตนเอง  22  ราย   จํานวนหุ้น  28,038,591 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  46.38   ของจํานวนหุ้น
ทัง้หมด    

รับมอบฉนัทะมาประชมุ 24 ราย จํานวนหุ้น 9,185,781  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.20  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด   
ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน  และ 

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

จํานวนหุ้น 3,294,642  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  8.85  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด   
2. นายโสมนสั  ณ บางช้าง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชมุแทน จํานวน  3  ราย คิด    

เป็นจํานวนหุ้น 3,101,553  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  8.33  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 ลงคะแนนอีกครัง้หนึ่งในแตล่ะวาระ เพ่ือเป็นการยืนยนัการลง 
คะแนนเสียง   และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเม่ือการประชมุ เสร็จสิน้ 

โดยในการประชมุครัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม  หรือ  ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมได้ทกุวาระโดยขอให้ 
แจ้งช่ือและจํานวนหุ้น   และซกัถามได้เม่ือจบการนําเสนอของบริษัทในแตล่ะวาระ 

และได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 32   ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2561 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่รายงานการประชมุ 
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 32  ท่ีได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2561  นัน้   ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
แล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 32  นี ้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการซกัถามหรือแก้ไขรายงาน 
การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 32  หรือไม่ 
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  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแก้ไข  
  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติรับรองดงันี ้
   เหน็ด้วย  37,224,372     เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2561  

 

ประธานฯ แถลงวา่เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 นัน้ยงัอยูใ่นภาวะท่ีการฟืน้ตวัอยา่งไมม่ัน่คง เดิม 
คาดวา่ในปี 2561 ควรจะเป็นปีท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูท่ี่ 4.5% ของ GDP แตก็่มีเหตกุารณ์ท่ีเกิดความผนัผวนทาง
การค้าของโลก นัน่คือเกิดสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ยงัความสัน่สะเทือนและป่ันป่วน
ให้กบัวงการค้าของโลก  มีมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน  และสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศในยโุรป ทําให้การค้าของโลกสะดดุไมไ่หลลื่นอยา่งท่ีควรจะเป็น อยา่งไรก็ดี ประเทศไทยก็ยงัสามารถฟันฝ่าอปุสรรคไป
ได้ดีพอสมควร  ยงัมีอตัราการก้าวหน้าทางด้านสง่ออกเพิ่มขึน้ 5% เม่ือเทียบกบัปี 2560  สง่ผลให้ประเทศไทยมีอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) อยูท่ี่ 4.1% สงูกวา่ปีท่ีแล้วเลก็น้อย  สภาพฒัน์ ฯได้คาดการณ์ GDP หรือการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปีนีอ้ยูท่ี่ 3.5-4.5%   ช่องหา่งมีถงึ 1 %  ทําให้เหน็ถงึความไมแ่น่นอนและความผนัผวนในการค้าของโลกในปีนี ้ 

อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวไทยยงัเติบโตก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง ถงึแม้บางช่วงจะเกิดปัญหาท่ีทําให้นกัทอ่งเท่ียว 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่พอใจและหยดุชะงกั ไมม่าทอ่งเท่ียวมากเหมือนเช่นเคย แตไ่ทยก็สามารถแก้ไขและทําความ
เข้าใจกบันกัทอ่งเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจนกลบัมาท่องเท่ียวไทยเหมือนเดิมในช่วง 2-3 เดือนสดุท้ายของปี นอกจาก 
นีย้งัมีนกัทอ่งเท่ียวจากมาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้ทัง้ปี 2561 เรามีนกัท่องเท่ียวทัง้หมด
ประมาณ 38 ล้านคน  เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 3 ล้านกวา่คน  คาดวา่การทอ่งเท่ียวจะยงัเจริญเติบโตได้ดีตอ่ไปในปีนี ้  ซึง่จะนําเงิน
เข้าสูป่ระเทศอย่างเป็นกอบเป็นกําเหมือนปีท่ีผา่น ๆ มา 

วงการโฆษณาของไทย ก็มีการเจริญเติบโตประมาณ 2.2% โดยเฉพาะในส่ือหลกั(off line) ซึง่ได้แก่ ส่ือทาง 
โทรทศัน์ วิทย ุสิ่งพิมพ์ ฯลฯ มียอดโฆษณาทัง้สิน้ 105,457 ล้านบาท  แตเ่น่ืองจากในปัจจบุนัส่ือหลกัมีแนวโน้มจะทรงตวัและ
ทรุดตวัลง ขณะเดียวกนัส่ือออนไลน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ บริษัทคาดวา่ส่ือออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้อยา่งมาก ซึง่ในอีก
ไมเ่กิน 10 ปี ส่ือออนไลน์จะมีอตัราสว่นเพิ่มเป็น 50% ของงบโฆษณาของประเทศไทย เพราะในปัจจบุนัอตัราสว่นระหวา่ง    
ส่ือหลกักบัส่ือออนไลน์อยูท่ี่ 70 ตอ่ 30 ซึง่โฆษณาในสื่อออนไลน์ยงัไมมี่สถาบนัไหนตรวจสอบตวัเลขการโฆษณาอยา่งถกูต้อง
หรือใกล้เคียงกบัความเป็นจริง ฉะนัน้ตวัเลขยอดการโฆษณาสว่นใหญ่จงึเป็นเฉพาะส่ือหลกัหรือส่ือออฟไลน์ ซึง่จะเหน็ได้จาก
ตวัเลขการโฆษณาของอตุสาหกรรมโฆษณาของไทย มีแตท่รงตวัหรือทรุดลง จงึเป็นการตรวจสอบท่ีไมค่รบถ้วนและไมต่รงตาม
ความเป็นจริง   

สําหรับธุรกิจโฆษณาของบริษัท ในปี 2561 มีการเจริญเติบโตมากพอสมควร กลา่วคือ  บริษัทมีกําไรสทุธิ 
จากผลประกอบการเพิ่มขึน้จากปี 2560 ถงึ 29% กลา่วคือ ปี 2560 บริษัทได้กําไรสทุธิ 58 ล้านบาทเศษ แต่ในปี 2561 บริษัท
ได้กําไรสทุธิ 74.8 ล้านบาท มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ 16.8 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการทํางานอยา่งหนกัของพนกังานทกุคนและ
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ผลงานทางด้านธุรกิจออนไลน์ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมาก ทําให้บริษัทมีกําไรตอ่หุ้น 1.23 บาท  และในปีนีค้ณะกรรมการบริษัทมีมติให้
จ่ายปันผลหุ้นละ 90 สตางค์ นบัเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 72% ของกําไรสทุธิ ซึง่จะขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 4 
ตอ่ไป  และจะได้นํากําไรสว่นท่ีเหลือไปพฒันาปรับปรุงสถานท่ีทํางานหลงัจากท่ีบริษัทได้ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี  ให้
ทนัสมยัและน่าทํางาน และอนึ่งถ้าเทียบราคาหุ้นในตลาดอยูท่ี่ประมาณ 12 บาท อตัราการจ่ายปันผลของบริษัทในปีนีจ้ะอยู่ท่ี 
7.5% และบริษัทได้ทําการจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ 5% ของมลูคา่ราคาหุ้นในตลาดมาตลอดและเป็นหนึง่ใน
บริษัทท่ีรักษาการจ่ายปันผลอยา่งสม่ําเสมอ จนผู้ ถือหุ้นบางสว่นซือ้หุ้นและเก็บไว้รับปันผลอยา่งเดียวโดยไมคํ่านึงถงึราคาหุ้นท่ี
ขึน้ลงในตลาดหลกัทรัพย์  

สําหรับโครงการโรงพยาบาล รวมใจรักษ์   ท่ีบริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท สหยเูน่ียน จํากดั (มหาชน) นัน้   เม่ือ 
วนัท่ี 11 มีนาคม ท่ีผา่นมา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม(EIA)ของโครงการได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมฯของกรุงเทพมหานครแล้ว  ขณะนีกํ้าลงัรอเอกสารอยา่งเป็นทางการจาก
สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม(สผ) เม่ือโครงการฯได้รับเอกสารอยา่งเป็นทางการแล้วก็จะ
สามารถลงมือก่อสร้างตามแผนได้ ซึง่คาดวา่จะใช้เวลาประมาณ 30 เดือนในการก่อสร้างโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ ให้แล้วเสร็จ
และสามารถเปิดดําเนินการรักษาพยาบาลคนไข้ได้ บริษัทพร้อมแล้วท่ีจะลงทนุในโครงการนีเ้ป็นเงิน 300 ล้านบาท ซึง่เงิน
ลงทนุทัง้หมดนีเ้ป็นเงินท่ีบริษัทได้สะสมมาตัง้แต่เร่ิมเปิดกิจการมาจนถงึปัจจบุนั  บริษัทของเราเป็นบริษัทหนึง่ในไมก่ี่บริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีเงินสะสมมากเพียงพอท่ีจะบริหารธุรกิจโดยไมต้่องใช้เงินเบิกเกินบญัชี หรืออีกนยัหนึง่ใช้เงินหมนุเวียนใน
การทําธุรกิจด้วยเงินออมของเราเอง โดยไมต้่องเบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคารเลย รวมทัง้การลงทนุในธุรกิจอ่ืน ๆ ในเครือบริษัท
เราเองด้วย บริษัทของเรามีสนิทรัพย์สทุธิรวมทางบญัชีอยูท่ี่ 919,277,343.-บาท หรือมลูคา่หุ้นในทางบญัชีอยูท่ี่หุ้นละ 15.25 
บาท   ไมมี่หนีส้ินใด ๆ ทัง้สิน้  

 สว่นแนวโน้มธุรกิจโฆษณาในปี 2562  มีการคาดการณ์วา่ตลาดโฆษณาทัง้หมด ซึง่ได้แก่ธุรกิจ ออฟไลน์ 
(ส่ือหลกั)และธุรกิจออนไลน์จะเติบโตไมต่ํ่ากวา่ 5% ขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจโลกวา่จะผนัผวนมากน้อยเพียงใด  บริษัทคาดวา่
ธุรกิจในเครือของบริษัทจะยงัสามารถเติบโตไปได้ควบคูก่บัภาวะเศรษฐกิจของไทยท่ีเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สินค้าตา่งๆ ก็ยงัมีความจําเป็น ยามใดเศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโตดีการโฆษณาก็จะเพิ่มมากขึน้ 
ในทางกลบักนัถ้าเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําหรือมีอปุสรรคมากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ก็จะลดน้อยลง สําหรับลกูค้าของ
บริษัทในปี 2562 ได้ประเมินแล้ววา่มีแนวโน้มไมน้่อยกวา่ปีท่ีผ่านมา เพียงแต่ในระยะไตรมาสแรกของทกุปีซึง่เป็นมาหลายปี
แล้ว ลกูค้าของบริษัทมกัจะใช้เงินโฆษณาน้อย ทําให้ไตรมาสแรกมีผลประกอบการออกมาดไูมส่วยเทา่นัน้ แตห่ลงัจากนัน้
ลกูค้าก็จะทะยอยใช้เงินเพิ่มขึน้ ๆ ดงัเช่นปีท่ีผา่นมา  

บริษัทเช่ือวา่  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนกังานของบริษัททกุคนท่ีพร้อมทํางานหนกั เพ่ือรองรับกบัการ 
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลย่ีท่ีถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ทําให้บริษัทต้องต่ืนตวัและเตรียมพร้อมเสมอสําหรับการเปล่ียน 
แปลงในทกุ ๆ ด้าน ด้วยประสบการณ์ท่ีมีมากวา่ 41 ปี ทําให้บริษัทตัง้อยูใ่นความไมป่ระมาท และพร้อมจะเผชิญกบัทกุการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในโลกใบนี ้      

นอกจากนี ้คณุอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่สําหรับปี 2561 ท่ีผา่นมาดงันี ้ 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา ภาพรวมของวงการโฆษณาของประเทศไทยอยูใ่นสภาวะท่ีดีขึน้จากปี 2559 และ 
2560 ในปี 2561 ส่ือ Digital TV และ หนงัสือพิมพ์  มีการลดลงอยา่งมาก แตส่ื่อ On Line กลบัมีการเติบโตขึน้มากอยา่งเหน็ได้
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ชดั  ซึง่ส่ือออนไลน์มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปตามท่ีคณุประกิตฯ ประธานกรรมการบริษัทได้คาดการณ์ไว้วา่ ในอนาคตส่ือออนไลน์
กบัส่ือออฟไลน์จะมีสดัสว่น 50:50 ของงบโฆษณาทัง้หมด  บริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อมตัง้ทีมงานทํางานด้านส่ือ
ออนไลน์มาตัง้แตปี่ 2550   ถงึปัจจบุนับริษัทมีทีมงานด้านนีเ้ติบโตขึน้อยา่งมาก   นอกจากนีบ้ริษัทยงัเหน็การเติบโตของธุรกิจ
ส่ือออนไลน์จากสํานกังานของบริษัทท่ีมีอยูใ่นตา่งประเทศ เช่น กมัพชูา เวียตนาม และเมียนมาร์ ท่ีมีการเติบโตขึน้อยา่งเหน็ได้
ชดัเช่นเดียวกนั  ซึง่ทีมงานด้านส่ือออนไลน์ของบริษัทในประเทศไทยก็ช่วยสนบัสนนุงานด้านส่ือออนไลน์ในตา่งประเทศด้วย  

สําหรับภาพรวมของบริษัทในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทมีรายได้จากคา่บริการจากการผลิตส่ือโฆษณา
น้อยลงอยา่งมาก  แตมี่รายได้จากคา่นายหน้าจากการซือ้มีเดียเพิ่มขึน้อยา่งมากเช่นเดียวกนั  ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะปัจจบุนัลกูค้า
จะจ่ายคา่ผลติส่ือโฆษณาไมส่งูมากเหมือนในอดีต แตจ่ะเปล่ียนมาผลิตส่ือโฆษณาทางออนไชน์ในราคาต่ํา ขณะเดียวกนัลกูค้า
ได้นําเงินไปซือ้ส่ือออนไลน์มากขึน้  ทําให้บริษัทมีผลประกอบการคอ่นข้างดีสําหรับปี 2561  โดยปัจจยัสําคญัคือบริษัทมีการ
เติบโตทางส่ือออนไลน์เพิ่มขึน้ถึง 44.58 ล้านบาทหรือ 107%  จาก ปี 2560  เน่ืองจากบริษัทมีการปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นไป
ตามภาวะความต้องการของตลาดได้คอ่นข้างรวดเร็ว   อีกประการหนึง่บริษัทไม่มีการแบง่แยกธุรกิจโฆษณาออกจากกนัเหมือน
เอเยนซ่ีอ่ืนท่ีแยกธุรกิจด้านการผลติส่ือโฆษณา ด้านมีเดีย  อีเว้นท์ ออกจากกนั  ทําให้บริษัทมีศกัยภาพในการแข่งขนัสงู และ  
ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุนีส้ามารถมัน่ใจได้วา่บริษัทสามารถปรับเปล่ียนองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะความต้องการของตลาด
โฆษณา  โดยในอนาคตบริษัทจะเข้าไปให้ความสําคญัในด้านธุรกิจส่ือออนไลน์รวมทัง้ในสว่นของธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพิ่มมาก
ขึน้  บริษัทมีการเข้าไปศกึษาและพิจารณาท่ีเข้าไปลงทนุหรือมีสว่นร่วมในธุรกิจดงักลา่วด้วย  
      หลงัจากประธานฯ และกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561   ท่ีผ่านมา
ให้ท่ีประชมุได้ทราบแล้ว  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่
  นายวิชยั  จิรเจริญกิจกลุ  ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,463,590 หุ้น ได้สอบถามถงึการท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั
ช่อง Digital TV ท่ีอาจจะลดลง จะมีผลกระทบกบัรายได้ของบริษัทและจะมีต้นทนุสงูขึน้หรือไม่  และในอนาคตอีก 2-3 ปี 
ข้างหน้า ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจาก 4G เป็น  5G  จะทําให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้บ้างหรือไม ่
  นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯได้ตอบข้อซกัถามในประเด็นแรกว่า ในเร่ืองของ
การเปลี่ยนแปลงของช่อง Digital TV ท่ีอาจจะลดลงนัน้  ปัจจบุนัการซือ้ส่ือทาง Digital TV  บริษัทไม่ได้ซือ้ตามจํานวนช่องท่ีมี
อยู่ แต่จะเลือกซือ้เป็นโปรแกรมตามความนิยมของผู้ชม  ดงันัน้การท่ี Digital TV จะมีน้อยช่องลงจึงไม่น่าจะเป็นปัจจยัท่ีสง่ผล
กระทบกบับริษัท   สว่นประเด็นท่ีสองเร่ืองการเปล่ียนจาก 4G เป็น  5G  จะทําให้ส่ือเร็วขึน้ มีการเสพคอนเทนต์จากส่ือได้มาก
ขึน้ จะมีผลให้มีการใช้เงินในการซือ้ส่ือมากขึน้  อาจจะสง่ผลให้ธุรกิจด้านส่ือออนไลน์ดีขึน้   
  นายวิชยั  จิรเจริญกิจกุล  ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบนัมีธุรกิจขายตรงค่อนข้างมาก จะมีผลกระทบกบั
รายได้ของบริษัทหรือไม ่ 
  นายอภิรักษ์ฯ ได้ตอบว่าในส่วนนีไ้ม่มีผลกระทบอะไร เพราะส่วนใหญ่ธุรกิจขายตรงจะเป็นเร่ืองของธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือ SME แต่บริษัทมีข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีจะให้บริการกบัลกูค้าของบริษัทท่ีเป็นระดบักลางและใหญ่จึงไม่มีผลกบั
บริษัท 
  นายวิชยั  จิรเจริญกิจกลุ  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากบริษัทมีบริษัทย่อยหลายบริษัท ดงันัน้ในอนาคต
บริษัทมีนโยบายท่ีจะทําก่ียวกบั Platform ท่ีคล้ายกบั Amazon.com หรือไม ่
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  นายอภิรักษ์ฯ ได้ตอบวา่ บริษัทมีเข้าไปช่วยลกูค้าท่ีมี Platform ของตวัเอง  และประสานงานกบับริษัทท่ีเป็น 
Technology Partner  เพ่ือช่วยเหลือลกูค้าท่ีสนใจจะการสร้าง Platform ของตนเองขึน้ แต่บริษัทยงัไม่มีนโยบายท่ีจะเป็น
เจ้าของ Plat Form เอง   
   

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม 
 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2561  

   

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
 

นายศิวะ    ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่   สําหรับงบดลุและ 
บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2561  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีแล้ว  และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วในรายงานประจําปี 2561   ของบริษัทพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว และมีมติให้นํา เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 33  ประจําปี  2562    เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่  

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้

   เหน็ด้วย  37,224,372         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัการจ่ายเงินปันผล  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  

 วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
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 90 สตางค์ จํานวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงิน
ไมเ่กิน 54,405,235.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.64 ของกําไรสทุธิของปี 2561 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 60 ตามท่ีกําหนดไว้ตาม
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นโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิดสมดุพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2562  และ 
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี  22 พฤษภาคม  2562     จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา    

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  37,224,372           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 3 ทา่นคือ  
 

  1. นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายพิชยั  จรรย์ศภุรินทร์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู   รองประธานกรรมการ 

   

  ก่อนการประชมุตอ่ไป  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้เชิญ
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระออกจากท่ีประชมุ   

และคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ  
 

1. นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายพิชยั  จรรย์ศภุรินทร์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู   รองประธานกรรมการ 

   

  โดยบริษัทฯได้จดัทําประวติัของผู้ถกูเสนอช่ือเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว  
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้น 
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ทา่นใดต้องการเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระอีกหรือไม ่  
 และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้

ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมจากท่ีคณะกรรมการได้เสนออีก  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์ 

 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่

อีกวาระหนึง่   ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอ  ดงันี ้
 

1.  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์    
   เหน็ด้วย  37,224,372           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

2.  นายพิชยั  จรรย์ศภุรินทร์   
เหน็ด้วย  37,223,272           เสียง 

   ไมเ่หน็ด้วย           1,100 เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง 
 

3.  นายพิศาล  ประหษัฎางกรู    
   เหน็ด้วย  37,224,372           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
  
 

เม่ือการลงมติแล้วเสร็จ จงึได้เชิญกรรมการทัง้  3  ทา่น  ท่ีออกจากท่ีประชมุกลบัเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
ในวาระตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

นายศิวะ ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงว่า  ในสว่นของค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ในปี 2561  บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไมไ่ด้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ  
หน้าท่ีรับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุต่างๆของบริษัทในแต่
ละกรณี โดยสรุป ได้ดงันี ้
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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 2562  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 2561  รวมทัง้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารงตําแหน่ง 
ในบริษัทฯท่ีได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เทา่กบัปี 
2561  เช่นเดียวกนั 
  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ     

 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการ 
สอบถามหรือให้ความเหน็หรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเหน็  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  37,224,372           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี   
 

นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่  ตามข้อบงัคบัข้อท่ี 38 
 ของบริษัท  กําหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ซึง่ในปี 2562 นี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ  การให้คําปรึกษาในการสอบบญัชี  และการรับรองงบ
การเงินได้ทนัตามกําหนดแล้ว  เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
สําหรับ ปี 2562 โดยเสนอให้ นายพรชยั  กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778 หรือนางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม 
ผู้สอบบญัชี บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2899 หรือ นายธนากร   ฝักใฝ่ผล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4879   คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  790,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบญัชีปี 2561 ไม่มี
ค่าบริการอ่ืน และขอเสนอให้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั   เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562  ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอด
เวอร์ไทซ่ิง  จํากดั และ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชีรวมกนัเป็นเงิน 580,000.- 
บาท เทา่กบัคา่สอบบญัชีปี 2561    
   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  37,224,372          เสียง 
  ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
  งดออกเสียง        -------  เสียง 
  บตัรเสีย       -------  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ทางคณะกรรมการไมมี่เร่ือง 
อ่ืนๆท่ีจะเสนอในท่ีประชมุ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผุ้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเข้าพิจารณา 
 
 นางสวุฒันา ขอดิลกรัตน์ ผู้ ถือหุ้นจํานวน 16,500 หุ้น ได้สอบถามถงึการลงทนุสร้างโรงพยาบาล รวมใจรักษ์วา่มีการ 

ลงทนุท่ีคอ่นข้างสงู บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสดัสว่นของการลงทนุในโรงพยาบาลหรือไม่ และมีนโยบายท่ีจะเพิ่มทนุของ
บริษัทหรือไม ่
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุแถลงวา่ ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุใน
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ 30% บมจ.สหยเูน่ียน 40% สว่นท่ีเหลือเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และคณุหมอ  ทางโครงการจะเรียกทนุจด
ทะเบียนประมาณ 1,000 ล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะกู้จากธนาคาร  ในกรณีท่ีโครงการมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทนุ บริษัทจะ



 

หนา้ 11 
 

รักษาสดัสว่น 30% ในการลงทนุไว้   บริษัทจะพิจารณาจดัหาเงินลงทนุสําหรับการเพิ่มทนุจากทรัพย์สนิท่ีบริษัทมีอยูก่่อน เช่น 
ท่ีดินท่ีซอยสขุมุวิท 50  ท่ีให้ทาง Tesco Lotus เช่าอยูมี่ระยะเวลา 30 ปี โดยจะไมพ่ยายามให้เป็นภาระกบัผู้ ถือหุ้น  หรือถ้า
จําเป็นจริงๆบริษัทอาจจะเพิ่มทนุจากทนุจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนไว้ 100 ล้าน บาท แตเ่รียกชําระไว้เพียง 60% คงเหลืออีก 
40% ในสว่นนีก่้อน 
  นายวิชยั  จิรเจริญกิจกลุ  ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,463,590 หุ้น กลา่ววา่ในสว่นของการเพิ่มทนุเก่ียวกบั
โรงพยาบาลเป็นเร่ืองของอนาคต  แตข่อสอบถามเก่ียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทนุหรือไม ่  และอยากให้บริษัท
พิจารณาในเร่ืองของธุรกิจ Platform ด้วย   

นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุแถลงวา่ สําหรับธุรกิจหลกัของบริษัท 
คือธุรกิจโฆษณานัน้  บริษัทไมจํ่าเป็นต้องเพิ่มทนุ  เน่ืองจากบริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนอยูม่ากท่ีจะใช้ในการดําเนินการและขยาย
งานในสว่นนี ้และไมจํ่าเป็นต้องใช้วงเงินกู้จากธนาคาร และบริษัทไมมี่หนีส้นิใดๆ  สว่นการลงทนุใน Platform นัน้ เหน็วา่เป็น
การลงทนุท่ีใช้เงินลงทนุมาก และบริษัทไมมี่ความรู้ความชํานาญในสว่นนี ้   บริษัทอาจพิจารณาลงทนุในงานท่ีบริษัทถนดั และ
ได้มอบหมายให้คณุอภิรักษ์เป็นผู้ดแูลในสว่นนี ้ 
 
  ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ
แทน  ท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  33  ประจําปี 2562  แล้วกลา่วปิดประชมุ  เวลา  15.30  น. 
 

                                              
ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ  ลงช่ือ    กรรมการ 
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