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รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 34 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
เม่ือวันที่  24  เมษายน 2563  เวลา  14.15  น. 

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

                               ____                    
เร่ิมประชมุ เวลา  14.10 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  ผู้ อํานวยการสว่นการเงินและบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
 

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2563  ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
น.ส.สลีลา  พทุธิจรุงวงศ์    จาก บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 
 

  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 
  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขาท่ีประชมุได้แจ้งเก่ียวกบัสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ  ระเบียบการประชมุและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ดงันี ้
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จากวนัท่ี  24 มีนาคม  2563  ซึง่เป็นวนัให้สทิธิการเข้าร่วมประชมุและปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ปรากฏวา่บริษัทฯมีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,225 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  60,450,262  หุ้น สว่นในการ
ประชมุวนันีมี้ ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 37 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้น 
34,228,075  หุ้น หรือ ร้อยละ 56.62  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  และแยกเป็นดงันี ้
  มาประชมุด้วยตนเอง  10  ราย   จํานวนหุ้น  24,737,398 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  40.92   ของจํานวนหุ้น
ทัง้หมด    

รับมอบฉนัทะมาประชมุ 27 ราย จํานวนหุ้น 9,490,091  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.70  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด   
ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน  และ 

ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่  1  ใน  3  ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  โดยมีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้  
1. นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุแทน จํานวน      

2  ราย    คิดเป็นจํานวนหุ้น 3,182,642  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  5.26  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด   
2. นายโสมนสั  ณ บางช้าง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชมุแทน จํานวน  2  ราย คิด    

เป็นจํานวนหุ้น 3,079,553  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  5.09  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 33   ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2562 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่รายงานการประชมุ 
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 33  ท่ีได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2562  นัน้   ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
แล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 33  นี ้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการซกัถามหรือแก้ไขรายงาน 
การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 33  หรือไม่ 
 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแก้ไข  
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  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติรับรองดงันี ้
   เหน็ด้วย  34,228,075     เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2562  

 

ประธานฯ แถลงวา่ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ท่ีผา่นมา  ยงัอยูใ่นภาวะถดถอยเม่ือเทียบกบัปี 2561 
กลา่วคือ ในปี 2561 มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยูท่ี่ 3.6%  และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย
อยูท่ี่ 4.1%   แต่ในปี 2562 อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยูท่ี่ 3.0%   และของประทศไทยอยูท่ี่ 2.4%    แสดงให้
เหน็วา่เศรษฐกิจทัง้ของโลกและประเทศไทยเร่ิมเข้าสูส่ภาวะถดถอย   สาเหตหุลกัคือสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนได้ทวีความรุนแรงและเข้มข้นขึน้ในทกุกรณี  ตา่งฝ่ายตา่งไมย่อมลดราวาศอก  ทําให้ประเทศตา่งๆทัว่โลกตา่งได้รับ
ผลกระทบกนัอย่างทัว่ถงึ   เศรษฐกิจโลกก็พลอยป่ันป่วนไปด้วย   การค้าขายท่ีเคยซือ้ง่ายขายคลอ่งก็เร่ิมฝืดเคือง   จนทําให้ทกุ
ประเทศพลาดเป้าหมายในการสง่สนิค้าออกและนําสนิค้าเข้าจากตา่งประเทศ   ทกุประเทศใช้มาตรการประหยดัและรัดเข็มขดั
เพ่ือความอยูร่อด 

สําหรับปี 2563 นี ้ ประเทศไทยยงัพบกบัปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึน้และถาโถมเข้ามาหาประเทศไทยอย่างไมห่ยดุ 
หยอ่น โดยเฉพาะประเทศไทยปีนีจ้ะเป็นปีท่ีน่าเป็นหว่งอยา่งย่ิงจากสงครามการค้าระหวา่ง สหรัฐอเมริกา กบั ประเทศจีน  ซึง่
ยงัไมมี่สญัญาณบวกมากนกัและประเทศไทยยงัมีปัญหาภายในประเทศท่ีเกิดขึน้ คือ ภยัแล้งท่ีรุนแรงมาก  ทําให้การเพาะปลกู 
ทัง้ในและนอกฤดไูมส่ามารถทําได้  นอกจากนัน้ในปลายเดือนธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมาก็ยงัมีโรคโคโรนาไวรัส หรือ COVID–19  
ซึง่เกิดขึน้ในเมืองอูฮ่ัน่ ประเทศจีน  และโรคนีไ้ด้แพร่ระบาดไปประเทศตา่งๆทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย  และประเทศจีนได้ออก
ประกาศห้ามคนจีนออกเดินทางไปทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ และได้ปิดเมืองตา่งๆหลายเมืองไมใ่ห้คนเข้าออกเพ่ือป้องกนัโรคแพร่ 
กระจาย  ประเทศไทยซึง่เคยได้รับอานิสงค์จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวจีนและประเทศอ่ืนๆมาเท่ียวประเทศไทยปีละประมาณ    
40 ล้านคน  ก็พลอยได้ผลกระทบอยา่งรุนแรงไปด้วย  ไมเ่ฉพาะแหลง่ทอ่งเท่ียวหรือท่ีพกัโรงแรม  ห้องอาหารตา่งๆเทา่นัน้  
ธุรกิจอ่ืนๆก็พลอยเงียบสงดัไปทกุหนแหง่  ทําให้เศรษฐกิจซบเซาท่ีสดุ   ศนูย์การค้าและแหลง่ช็อปปิง้ตา่งๆก็เงียบเหงาไร้ผู้คน  
วิกฤตครัง้นีน้่าจะใหญ่หลวงไมแ่พ้เศรษฐกิจช่วง “ฟองสบูแ่ตก” ในปี 2540  มีการคาดการณ์วา่ถ้าโรค COVID–19  สามารถ
ควบคมุได้ในเดือนกรกฎาคมนี ้  เศรษฐกิจของไทยน่าจะกลบัมาขยายตวัได้ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปีนี ้  และเช่ือวา่การ
เจริญเติบโตของ GDP  ในปี 2563 ของไทย  จะอยูร่ะหวา่ง 1.00 – 2.4 % 
  สําหรับธุรกิจโฆษณาของประเทศไทยในปีท่ีผา่นมาก็มีปัญหาไม่แพ้กบัเศรษฐกิจของประเทศ  เม่ือเศรษฐกิจ
เร่ิมถดถอยลกูค้าก็ใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์น้อยลง  เพราะการโฆษณานัน้ขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็น
สําคญั  ถ้าเศรษฐกิจเร่ิมมีสญัญาณฟืน้ตวั  การโฆษณาจะเพิ่มมากขึน้  แตย่ามใดเศรษฐกิจถดถอย  สิง่แรกท่ีลกูค้าทําคือตดังบ
โฆษณา  อยา่งไรก็ดีบริษัทของเราก็ได้พยายามร่วมใจกนัทํางาน  ถงึแม้จะต้องทํางานหนกัขึน้   เราทกุคนก็ร่วมกนัทุม่เททํางาน
ให้กบัลกูค้า  จนเราสามารถทําผลประกอบการและมีกําไรได้ดีพอสมควร  กลา่วคือ  เราได้กําไรจากการประกอบการในปี 2562   
เป็นเงินจํานวน  53.73  ล้านบาท   คณะกรรมการจงึมีมติให้จ่ายปันผลกําไรตอ่หุ้น  ในอตัราหุ้นละ 60  สตางค์  ซึง่เทา่กบั  
67.5 %  ของกําไรสทุธิ  โดยรายละเอียดจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในการประชมุวาระท่ี 4  ตอ่ไป  
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  สําหรับการก่อสร้างของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นัน้  ขณะนีไ้ด้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว  และกําลงัอยูใ่น 
ระหวา่งการทําสญัญาวา่จ้างกบับริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง  คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน  24  เดือน  และสามารถเปิด
ดําเนินการได้ในปี 2565   บริษัทเช่ือมัน่วา่การลงทนุในโรงพยาบาลจะให้ผลแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  และบริษัทสามารถลงทนุ
ในโครงการนีไ้ด้โดยใช้เงินสะสมของบริษัทท่ีสะสมมากวา่  40  ปี  โดยไมต้่องเพิ่มทนุหรือกู้ธนาคารมาลงทนุแตป่ระการใด 
  ในปี 2563 นี ้  อยา่งท่ีเรียนให้ทราบแล้ววา่  ประเทศไทยกําลงัผจญกบัปัญหาเศรษฐกิจ  และโดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงโรค COVID–19 ท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลก  สร้างปัญหากบัทกุประเทศ  ทกุธุรกิจ  ไมเ่ว้นแต่รายเดียว  บริษัทก็หวงัวา่การ
ระบาดของโรคร้ายแรงนีจ้ะสิน้สดุลงในหน้าร้อนนี ้  และถ้าเป็นอยา่งท่ีทกุคนหวงัไว้  เศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย  
น่าจะมาฟืน้ตวัได้ในไตรมาสท่ี 3 และ ท่ี 4 ของปีนี ้
  ถงึแม้ปี 2563  จะเป็นปีท่ียากลําบากของเศรษฐกิจไทย  บริษัทก็จะพยายามฟันฝ่าอปุสรรคและร่วมมือกนั
แก้ปัญหา  เพ่ือให้บริษัทของเราได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ  บริษัทเคยพบอปุสรรคเช่นนีใ้นปี “ฟองสบูแ่ตก”  เม่ือปี 2540  บริษัท
ก็สามารถฟันฝ่ามาได้  ฉะนัน้บริษัทเช่ือวา่ถ้าเราร่วมมือกนัอยา่งเตม็ท่ีในการแก้ปัญหา  เราคงสามารถนําพาบริษัทของเราให้
ผา่นพ้นวิกฤตในครัง้นีไ้ปได้เช่นกนั  

นอกจากนี ้นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่สําหรับปี 2562 ท่ีผา่นมาดงันี ้ 
  ในปี 2562 ท่ีผา่นมาภาพรวมของวงการโฆษณาอยูใ่นสภาวะทรงตวัไมมี่การเจริญเติบโตมากนกั ท่ีจะมีการ
เติบโตท่ีเหน็ได้ชดัคือส่ือทางด้านออนไลน์ท่ีมีอตัราสว่นท่ี 15.8% ของงบโฆษณาทัง้หมด ท่ีรองลงมาคือส่ือโรงภาพยนต์ และ
บริษัทคาดการณ์วา่ส่ือทางด้านออนไลน์ในปีนีอ้าจจะขึน้ถงึ 20% ของงบโฆษณาทัง้หมด เน่ืองจากปัญหาของ COVID-19 จะ
กระตุ้นให้มีการใช้ส่ือออนไลน์เพิ่มมากขึน้  โดยในสว่นของงานส่ือออนไลน์บริษัทได้เตรียมทีมงานไว้รองรับมานานกวา่ 5 ปี ทํา
ให้บริษัทมีความพร้อมในด้านนี ้
  สําหรับภาพรวมของบริษัทในปี 2562 ท่ีผา่นมา ลกูค้ามีการใช้จ่ายเงินโฆษณาด้านตา่งๆผา่นบริษัทอยูใ่น
เกณฑ์ท่ีดี  โดยมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในช่วงคร่ึงปีหลงั  และในปี 2562 นีบ้ริษัทได้มีการตัง้ทีมงานทางด้าน 
Content  เพ่ือผลติ Digital Content  เพิ่มขึน้ ทําให้ปัจจบุนับริษัทสามารถผลิต online content เองบางสว่นได้อยา่งรวดเร็วโดย
ไมต้่องจ้างบคุคลภายนอกซึง่สามารถตอบโจทย์ให้กบัลกูค้าในโฆษณาด้าน digital ได้มากขึน้  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ตัง้
ทีมงาน Reginal Digital เพ่ือให้บริการกบัลกูค้าของบริษัทท่ีมีความต้องการท่ีจะทําโฆษณาด้านออนไลน์ในประเทศเวียตนาม 
พมา่ และเขมร ซึง่บริษัทมีสาขาของบริษัทอยูใ่นประเทศดงักลา่วนีอ้ยูแ่ล้วเพิ่มมากขึน้โดยให้มีการบริหารจดัการจากประเทศ
ไทย 
  อยา่งไรก็ตามด้วยปัญหาของเศรษฐกิจท่ีตกต่ําไปทัว่โลกรวมทัง้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ก็เป็นโจทย์ท่ีท้าทายของบริษัทซึง่บริษัทก็ได้กําหนดนโยบายขึน้หลายๆอยา่งเพ่ือจะทําให้บริษัทผ่านวิกฤตนีไ้ปให้ได้  และบริษัท
ก็ยงัมีข่าวดีท่ีเกิดขึน้โดยบริษัทสามารถหาลกูค้าใหม่ๆ เพิ่มขึน้มาได้ เช่น การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย  บริษัท เบอรร่ียคุเกอร์ 
จํากดั  การทอ่งเท่ียวของมาเก๊า  โคโคบรีุ  ซินเจนต้า ซึง่บริษัทสามารถเสนองงานมาได้ตัง้แตต้่นปี 2563 เพียงแตร่อให้
เศรษฐกิจของประเทศพร้อมกว่านีเ้ทา่นัน้ 
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  หลงัจากประธานฯและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมาให้
ท่ีประชมุได้ทราบแล้วนัน้  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่
  นายยทุธนา  วรฤทธ์ิ  ผู้ ถือหุ้นจํานวน  2  หุ้น  ได้สอบถามถงึแนวโน้มของรายได้ค่าบริการของบริษัทท่ีลดลง
นัน้เน่ืองมาจากพฤติกรรมของลกูค้าท่ีเปล่ียนไปใช้ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ทมากขึน้หรือไม ่และบริษัทมีมาตรการแก้ไขปัญหา
นีอ้ยา่งไร 
  นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัทได้ตอบข้อซกัถามนีว้า่ ถ้าดจูากตวัเลขยอดรายได้
โฆษณาของบริษัทท่ีลดลงจะมาจากคา่นายหน้าสว่นหนึง่และค่าผลติงานโฆษณาอีกสว่นหนึง่  ลกูค้าอาจจะมองวา่การโฆษณา
ผา่นส่ือ DIGITAL เป็นการใช้เงินด้านโฆษณาลดลงด้วย แต่บริษัทเหน็วา่การใช้เงินด้านส่ือโฆษณา DIGITAL จริงๆจะต้อง
มากกวา่นี ้ ซึง่ความคิดก่ียวกบัเร่ืองนีย้งัไมมี่ข้อสรุป และการท่ีลกูค้าใช้เงินลดลงก็ทําให้ยอดขายในบางพืน้ท่ีของลกูค้าลดลง
ด้วย  บริษัทก็พยายามเก็บข้อมลูตา่งๆและชีแ้จงให้ลกูค้าทราบ  ในขณะเดียวกนับริษัทก็พยายามหาแหลง่รายได้ใหม่ๆ ให้กบั
บริษัท เช่นการผลติชิน้งานโฆษณาบางสว่นเองโดยไมต้่องใช้บคุคลภายนอก และการจดัตัง้ทีม REGIONAL DIGITAL เพ่ือ
ให้บริการกบัลกูค้า 
   นายยทุธนา  วรฤทธ์ิ  ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในสว่นของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ซึง่คาดวา่จะเปิด
ให้บริการได้ประมาณกลางปี 2565 นัน้ คาดวา่จะมีกําไรภายในก่ีปีนบัแตว่นัเร่ิมเปิดดําเนินการ 
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการฯ ได้ตอบข้อสอบถามนีว้า่  ทางโครงการคาดการวา่จะ
สามารถถงึจดุคุ้มทนุในการดําเนินงานได้ภายใน 5 ปี และเร่ิมมีกําไรหลงัจากนัน้ 
  นายกิตติ  กสวิิทยานนัท์  ผู้ ถือหุ้นจํานวน  23,430  หุ้น  ได้สอบถามวา่ ในปี 2563 นี ้มีปัจจยัด้านลบหลาย
อยา่งทัง้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาเศรษฐกิจถดถอย  บริษัทมีนโยบายหรือกลยทุธ์ในการเพิ่มรายได้
และลดคา่ใช้จ่ายอยา่งไร 
  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการฯ ได้ตอบข้อสอบถามนีว้า่ ในเร่ืองของการเพิ่มรายได้บริษัท
ได้พยายามหาลกูค้าเพิ่มขึน้ โดยบริษัทเคยเผชิญปัญหาแบบเดียวกนันีใ้นช่วงปี 2540 ยคุฟองสบูแ่ตก  ขณะนีท้กุคนในบริษัทก็
พร้อมใจกนัลดเงินเดือน 10-15% เร่ิมตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 นีเ้ป็นต้นไปจนถงึสิน้ปีเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายของบริษัท  และถ้า
ธุรกิจฟืน้ขึน้มาบริษัทจะคืนเงินสว่นท่ีหกัไว้นีใ้ห้กบัทกุคน  และบริษัทน่าจะสามารถอยูร่อดได้เพราะบริษัทไมมี่ภาระดอกเบีย้.
     

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม 
 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2562  

   

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 
 
นายศิวะ    ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่   สําหรับงบดลุและ 

บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีแล้ว  และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วในรายงานประจําปี 2562   ของบริษัทพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่
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งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว และมีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 34  ประจําปี  2563    เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่

 
คณุชญานชุ  กณัหปกรณ์  ผู้ รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเร่ืองทรัพย์สินไม่มี

ตวัตนเก่ียวกบัโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ทท่ีบริษัทใช้อยู่ดวู่ามีมลูค่าไม่มาก ไม่ทราบว่าโปรแกรมล้าสมยัไปแล้วหรือยงัและบริษัท
จะมีแผนจะปรับปรุงอยา่งไร 
  น.ส.วิชชดุา  ไกรฤทธิกลุ    ผู้ อํานวยการสว่นการเงินและบญัชี และเลขานกุารบริษัท  ได้ตอบข้อซกัถามนีว้า่
ทรัพย์สนิไมมี่ตวัตนคือโปรแกรมทางบญัชีท่ีใช้อยูใ่นปจจัจบุนั และอีกสว่นหนึง่คือลขิสทิธ์ิตวัอกัษรท่ีแผนกอาร์ตใช้สําหรับการ
ออกแบบงานตา่งๆ เป็นโปรแกรมท่ีได้รับอนญุาตถกูต้อง ไมมี่วนัหมดอาย ุจงึไมจํ่าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
  คณุชญานชุ  กณัหปกรณ์  ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 นี ้พระราชบญัญติัคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลจะมีผลบงัคบัใช้ มีผลตอ่บริษัทอยา่งไร 
  นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ข้อมลูท่ีบริษัทใช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็นข้อมลูท่ีบริษัทซือ้
มาจากบริษัทท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทในตา่งประเทศซึง่มีการปฎิบติัตามกฏหมายนีอ้ยูแ่ล้ว   

   

  และไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้

   เหน็ด้วย  34,228,075         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัการจ่ายเงินปันผล  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  

 วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ แถลงวา่ ตามข้อบงัคบั ข้อ 34  ของ

บริษัทฯและตามมาตรา115 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 เร่ืองการจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทฯไมมี่ขาดทนุ
สะสม และได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน  10,000,000  บาท ครบ ร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน
ตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 60  ของกําไรสทุธิจาก
การดําเนินกิจการปกติ  
  สําหรับการจ่ายปันผลในปี 2562  นี ้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของบริษัทฯประจําปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 60 สตางค์ จํานวน 60,450,262 หุ้น 
เป็นเงินไมเ่กิน 36,270,157.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของกําไรสทุธิของปี 2562 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 60 ตามท่ีกําหนดไว้
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ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิดสมดุพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563  และ 
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  22 พฤษภาคม  2563     จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา    

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่

 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  34,228,075           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเก่าท่ีต้องออกตามวาระ 
  

  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาในการคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่มีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเวบไซด์ของบริษัทท่ี www.prakit.com  ตัง้แต่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562  เร่ืองให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นแตใ่นการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาลว่งหน้า แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลใดเพ่ือรับ
การคดัเลือก คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาในคณุสมบติัตา่ง ๆ รวมทัง้ประวติัและ
ประสบการณ์ทํางานและความเหมาะสมเป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการทกุทา่นท่ีต้องออกตามวาระ ได้สร้างคณุประโยชน์
ให้แก่บริษัทโดยตลอด  และได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งระมดัระวงั รับผิดชอบ และซ่ือสตัย์สจุริตเสมอมา  นอกจากนีก้รรมการอิสระท่ี
ครบวาระได้ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ปฏิบติัหน้าท่ีและเสนอความเหน็อยา่งเป็นอิสระเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทางคณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และตามข้อบงัคบัข้อ 21 ของ
บริษัทจํานวน 3 ทา่นคือ  
 

  1. นายมนญู   พาหิระ   กรรมการอิสระ 
2. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง   กรรมการ 
3. นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์  กรรมการ 

   

  ก่อนการประชมุตอ่ไป  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้เชิญ
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระออกจากท่ีประชมุ   

และคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ  
 

1. นายมนญู   พาหิระ   กรรมการอิสระ 
2. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง   กรรมการ 
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3. นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์  กรรมการ 
   

  กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครัง้หนึง่  โดยบริษัทฯได้จดัทําประวติัของ  
ผู้ถกูเสนอช่ือเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนมุติั 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้น 
ทา่นใดต้องการเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระอีกหรือไม ่  

 และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และไม่มี  
ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมจากท่ีคณะกรรมการได้เสนออีก  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์ 
 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่
อีกวาระหนึง่   ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอ  ดงันี ้
 

1.  นายมนญู   พาหิระ    
   เหน็ด้วย  34,226,975           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย           1,100 เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

2.  นายปรีชา   เชาวโชติช่วง   
เหน็ด้วย  34,228,075           เสียง 

   ไมเ่หน็ด้วย       -------          เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง 
 

3.  นายอภิรักษ์   อภิสารธนรักษ์    
   เหน็ด้วย  34,228,075           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
  
 

เม่ือการลงมติแล้วเสร็จ จงึได้เชิญกรรมการทัง้  3  ทา่น  ท่ีออกจากท่ีประชมุกลบัเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
ในวาระตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
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นายศิวะ ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงว่า  ในสว่นของค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ในปี 2562  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 2563  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 2562  รวมทัง้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารงตําแหน่ง 
ในบริษัทฯท่ีได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เทา่กบัปี 
2562  เช่นเดียวกนั 
  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ     

 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการ 
สอบถามหรือให้ความเหน็หรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเหน็  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  34,228,075           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
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   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี   
 

นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่  ตามข้อบงัคบัข้อท่ี 38 
 ของบริษัท  กําหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ซึง่ในปี 2563 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ  การให้คําปรึกษาในการสอบบญัชี  และการรับรองงบ
การเงินได้ทนัตามกําหนดแล้ว  เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
สําหรับ ปี 2563 โดยเสนอให้ นายพรชยั  กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778 หรือนางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม 
ผู้สอบบญัชี บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2899 หรือ นางสาวสลีลา  พทุธิจรุงวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6817   คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2563  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  841,200.- บาท เพิ่มขึน้จากค่าสอบบญัชี ปี 2562 
เป็นเงิน 51,200.-บาท  ไม่มีค่าบริการอ่ืน และขอเสนอให้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั   เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563  ของบริษัท
ยอ่ย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง  จํากดั และ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย) จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชี
รวมกนัเป็นเงิน 604,800.-บาท เพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชี ปี 2562 เป็นเงิน 24,800.-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  34,228,075          เสียง 
  ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
  งดออกเสียง        -------  เสียง 
  บตัรเสีย       -------  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ทางคณะกรรมการไมมี่เร่ือง 
อ่ืนๆท่ีจะเสนอในท่ีประชมุ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผุ้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเข้าพิจารณา 
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  ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ
แทน  ท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  34  ประจําปี 2563  แล้วกลา่วปิดประชมุ  เวลา  15.30  น. 
 
  
 
 
ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ  ลงช่ือ    กรรมการ 
          (นายประกิต     อภิสารธนรักษ์)               (นายพิศาล   ประหษัฏางกรู) 

 
    

 
ลงช่ือ    กรรมการ          ลงช่ือ     กรรมการ               
 

                                                                        
   
 
ลงช่ือ      __ _______เลขานกุารท่ีประชมุ  
              (นายศิวะ  ดิษาภิรมย์)         

 

(นายปรีชา  เชาวโชติช่วง)  (นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์) 


