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รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
เม่ือวันที่  26  เมษายน 2564  เวลา  14.40  น. 

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

                               ____                    
เร่ิมประชมุ เวลา  14.40 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. นายโสมนสั   ณ บางช้าง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจํานวน 7 คน จากกรรมการทัง้หมด 8 คน คิดเป็น 87.50 เปอร์เซ็นต์ของกรรมการบริษัท 
 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคือ นายมนญู พาหิระ ขอลาป่วย 
 

พนกังานระดบับริหารผู้ เข้าร่วมประชมุ  มีดงันี ้
  น.ส.วิชชดุา    ไกรฤทธิกลุ  หวัหน้าสว่นการเงินและบญัชี 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 ชีแ้จงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นในระเบียบวาระท่ี 2  และระเบียบวาระท่ี 4  ท่ี
ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  และระเบียบวาระท่ี 7  ท่ี นายพิชยั  จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  จะเป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  

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

จากวนัท่ี  23 มีนาคม  2564  ซึง่เป็นวนัให้สทิธิการเข้าร่วมประชมุและปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ปรากฏวา่บริษัทฯมีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,160 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  60,450,262  หุ้น สว่นในการ
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ประชมุวนันีมี้ ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 40 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้น 
36,851,943  หุ้น หรือ ร้อยละ 60.96  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  และแยกเป็นดงันี ้
  มาประชมุด้วยตนเอง  12  ราย   จํานวนหุ้น  25,831,052 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  42.73   ของจํานวนหุ้น
ทัง้หมด    

รับมอบฉนัทะมาประชมุ 28 ราย จํานวนหุ้น 11,020,891  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.23  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด   
ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน  และ 

ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่  1  ใน  3  ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  โดยมีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้  
นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุแทน จํานวน  

3  ราย    คิดเป็นจํานวนหุ้น 6,145,595  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  10.17  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด   
สว่นเร่ืองระเบียบในการประชมุและวิธีการลงคะแนนในวาระตา่งๆมีดงันี ้

  ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระนัน้  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง   ในระเบียบวาระท่ี 1  / ระเบียบวาระท่ี 3  ถึงระเบียบวาระท่ี 7  ท่ีเป็นระเบียบวาระท่ีต้องขออนมุติัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
ต้องผ่านมติท่ีประชมุด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ในระเบียบวาระท่ี  2   ซึ่ง
เป็นระเบียบวาระรับทราบ  ไม่ต้องลงคะแนนเสียง    โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 1 / ระเบียบวาระท่ี 3  ถึง
ระเบียบวาระ ท่ี 7   จะใช้วิธีกาบตัรลงคะแนนเสียง   ในส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว  
ฝ่ายเลขาฯได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว   อย่างไรก็ตามเม่ือได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ได้โปรดกรุณายกมือ ลงคะแนนอีกครัง้หนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือเป็นการยืนยนัการลง คะแนนเสียง   และจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงเม่ือการประชมุ เสร็จสิน้ 

โดยในการประชมุครัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม  หรือ  ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมได้ทกุระเบียบวาระโดย 
ขอให้แจ้งช่ือและจํานวนหุ้น   และซกัถามได้เม่ือจบการนําเสนอของบริษัทในแตล่ะระเบียบวาระ 

และได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34   ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2563 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่รายงานการประชมุ 
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 34  ท่ีได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2563  นัน้   ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
แล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 34  นี ้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการซกัถามหรือแก้ไขรายงาน 
การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 34  หรือไม่ 
 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแก้ไข  
  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติรับรองดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,851,943     เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2563  
 

ประธานฯ แถลงวา่ประเทศปี พ.ศ.2563  นบัเป็นปีแหง่การ “ล้มละลายทางเศรษฐกิจของโลก” เน่ืองจาก 
เกิดโรคระบาด โควิด 19  อยา่งรุนแรงและแพร่ไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว แทบทกุประเทศได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครัง้นี ้จะ
มากน้อยแล้วแต่การควบคมุการระบาดของโรคโควิด 19  ของแต่ละประเทศได้ดีมากน้อยแคไ่หน   ประเทศท่ีได้รับผลกระทบ
มากท่ีสดุคือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล และประเทศในทวีปยโุรปท่ีสว่นใหญ่ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกนัยงัผล
ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเหลา่นัน้เกิดภาวะตกต่ําและถดถอยกนัอยา่งมาก  GDP หรือผลิตภณัฑ์มวลรวมของชาติของแทบ
ทกุประเทศติดลบกนัหมด เม่ือภาคเศรษฐกิจของประเทศหลกัๆ เหลา่นีติ้ดลบและต้องปิดประเทศ ทําให้การค้าขายทัว่โลกได้
หยดุชะงกัลงอย่างรุนแรง เกิดการวา่งงานในทกุกิจการและเดือดร้อนกนัถ้วนหน้า  รัฐบาลแต่ละประเทศต้องอดัฉีดเงินเข้าสูภ่าค
เศรษฐกิจ เพ่ือกอบกู้สถานะการณ์ไมใ่ห้เลวร้ายไปกวา่นี.้. 

 

ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในครัง้นี ้และ เป็นประเทศแรกท่ีพบคนติด 
เชือ้โควิด 19  หลงัจากการระบาดของโรควิด 19 ครัง้แรกท่ีเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน  ในตอนแรก ๆ ของการระบาด คนสว่นใหญ่ก็
ยงัมองโลกในแง่ดี คิดวา่คงจะเหมือนการระบาดของโรคซาร์ หรือไข้หวดันก ท่ีมีขอบเขตการระบาดอยูใ่นวงจํากดัและง่ายแก่
การควบคมุโรค   แตท่กุอยา่งกลบัตรงกนัข้าม โรคโควิด 19  นีร้ะบาดอยา่งรุนแรงและรวดเร็วมาก จากเอเซียพุง่ตรงไประบาด
อยา่งหนกัในประเทศยโุรปและในสหรัฐอเมริกา  ซึง่เป็นศนูย์กลางระบาดอยา่งหนกัและแพร่ไปยงัทกุทวีปและทกุประเทศ ไมมี่
การยกเว้น  เศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือพบการระบาดของโรคโควิด19 ไปทัว่โลกเช่นนีก็้ได้รับกระทบไปทกุภาคสว่นของ
เศรษฐกิจ  ไมว่า่ภาคการสง่ออก   การทอ่งเท่ียว และการบริการ  ภาคการผลิต ต้องหยดุชะงกัไปอยา่งสิน้เชิง ทําให้เศรษฐกิจ
ของประเทสไทย  ต้องติดลบถงึ 6.3 %  ในปี 2563  อยา่งไรก็ดี ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอนัดบัต้นๆ ท่ีสามารถควบคมุ
การระบาดของโรคโควิด 19  ได้อยา่งดีเย่ียม  ทําให้ได้รับการเช่ือถือในด้านการมีระบบสาธารณสขุท่ีแข้มแข็งและดีเดน่ระดบั
โลก เพราะประชาชนชาวไทยให้การร่วมมือในการป้องกนัโรค  ประกอบสภาวะสิง่แวดล้อมซึง่เป็นประเทศในเขตร้อนก็มีสว่น
ช่วยให้การแพร่ระบาดเป็นไปอยา่งจํากดั.. 

 

สําหรับการประกอบการของธุรกิจของบริษัทฯก็ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในครัง้นี ้เป็น 
อยา่งมาก  ลกูค้าสว่นใหญ่ชะลอการลงทนุทางด้านการตลาดและโฆษณาประชาสมัพนัธ์   ทําให้ผลประกอบการในคร่ึงปีแรก
ของบริษัทฯติดลบ  บริษัทฯมาฟืน้ตวัขึน้ในไตรมาส 3  และ 4  ทําให้บริษัทฯสามารถมีผลประกอบการท่ีไมข่าดทนุและยงัมีกําไร
อีกประมาณ 21 ล้านบาทเศษ  ซึง่ทําให้บริษัทฯยงัมีเงินพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปีนี ้ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้นในระเบียบวาระท่ี 4 ในการประชมุครัง้นี ้ให้อนมุติัจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น สําหรับ
ปี 2564  ในอตัราหุ้นละ 40 สตางค์  โดยบริษัทฯจะนําเงินกําไรสะสมของบริษัทฯสว่นหนึง่มาสมทบในการจ่ายเงินปันผลในครัง้
นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯยงัได้รับเงินปันผลท่ีดีพอสมควรเม่ือเทียบกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่บริษัทฯเช่ือวา่แทบ
ทกุบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ก็จ่ายเงินปันผลน้อยลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่น ๆ มา 
 

สําหรับโครงการการลงทนุของบริษัทฯในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นัน้ ขณะนีก้ารก่อสร้างได้ดําเนินไปตาม 
หมายกําหนดการ   การก่อสร้างเป็นไปตามแผน   คาดวา่การก่อสร้างโรงพยาบาลจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 นี ้  และคาดวา่
จะเปิดดําเนินการได้ประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน ปี 2565   โครงการนีใ้นระยะแรกมีความลา่ช้าอยูเ่น่ืองจากติดปัญหา
เร่ืองการขอ EIA   แตใ่นทางกลบักนัก็เป็นช่วงจงัหวะท่ีดีท่ีโครงการทําการประมลูจดัหาผู้ รับเหมาก่อสร้างและเคร่ืองมือแพทย์
ในช่วงโควิด 19 ระบาด  ทําให้โครงการสามารถต่อรองราคาคา่ก่อสร้าง  คา่การติดตัง้งานระบบภายใน และ เคร่ืองมือแพทย์
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ตา่ง ๆ ได้ในราคาต่ํากวา่ราคากลางท่ีประเมินไว้ได้มากกวา่ 200 ล้านบาท และเม่ือถงึช่วงเปิดโรงพยาบาล การระบาดของโรค
โควิด 19  คงจะเกือบจางหายไปแล้ว 

 

สําหรับกิจการของบริษัทฯในปี 2564 นี ้ บริษัทฯคาดวา่การระบาดของโรคโควิด 19 จะคอ่ย ๆจางลง 
เน่ืองจากเร่ิมเห็นแสงสวา่งท่ีปลายถํา้แล้ว กลา่วคือได้มีการพฒันาวคัซีนขึน้หลากหลายย่ีห้อ  และก็เร่ิมมีการฉีดวดัซีนให้กบั
ประประชนทัว่โลกกนัแล้ว  คาดวา่ในกลางปีนีท้ัว่โลกจะสามารถฉีดวคัซีนให้กบัคนทัว่โลกได้ประมาณ 1,000 ล้านคน การ
ระบาดของโรคเร่ิมมีแนวโน้มลดลงตามลําดบั  คาดกนัวา่ในไตรมาส 3 หรือ 4  ปีนี ้ จะมีการอนมุติั Vaccine Passport ให้ผู้    
ท่ีผา่นการฉีดวคัซีน สามารถเดินทางไปตา่งประเทศได้ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ภาคการทอ่งเท่ียวและบริการ และการใช้ชีวิตของคน
สว่นใหญ่จะสามารถดําเนินไปได้เกือบจะเป็นปกติเหมือนตอนก่อนโควิด 19 ระบาด  อตุสาหกรรมทางด้านการตลาด การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ น่าจะค่อย ๆ กลบัมาสูภ่าวะปกติมากขึน้  บริษัทฯคาดว่ากิจการของบริษัทฯคงจะมีแนวโน้มดีกวา่ปีท่ี
ผา่นมาอยา่งแน่นอน และคงต้องรอให้ถงึปี 2565   จงึคอ่ย ๆ กลบัสูภ่าวะก่อนโควิด 19   มีการคาดกนัวา่ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยปีนีจ้ะเติบโต ระหว่าง  2.5 – 3.5 %  ขึน้อยูก่บัทัว่โลกจะควบคมุการระบาดของโควิด 19  ได้มากน้อยแคไ่หน 
เพราะภาคการสง่ออกและภาคการทอ่งเท่ียวของประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจของโลกเป็นอยา่งมาก.. 

 

นอกจากนี ้นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่สําหรับปี 2563  ท่ีผา่นมาดงันี ้ 

 

  เทา่ท่ีได้ทราบกนัแล้ววา่ในช่วงปี 2563 มีการระบาดของโรค โควิด 19 บริษัทตา่งๆมีการชะลอการลงทนุ
ทางด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ลงอยา่งมากทําให้เกิดผลกระทบกบัธุรกิจโฆษณาโดยตรง แตห่ลงัจากท่ีมีการควบคมุการ
ระบาดได้ดีในช่วงแรกทําให้ลกูค้าเร่ิมมีการกลบัมาใช้งบในการโฆษณามากขึน้ และบริษัทฯก็ได้มีการปรับตวั มีการควบคมุ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ  ซึง่คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการของบริษัทฯท่ีมีสดัสว่นมากท่ีสดุ คือ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน พนกังานทกุคน
รวมถงึผู้บริหารและกรรมการได้ให้ร่วมมือในการลดเงินเดือนลง 10 – 15 % ทําให้บริษัทฯสามารถลดคา่ใช้จ่ายลงได้ถงึ 9.47 %  
 

  และจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้ ทําให้บริษัทฯเหน็วา่ธุรกิจอตุสาหกรรมตา่งๆมีการชะลอตวัลงอยา่งชดัเจน แต่
ก็มีธุรกิจบางประเภทท่ีมีการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด อาทิเช่น Logistics และ E-Commerce มีการเติบโตขึน้อยา่งมาก ซึง่
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ในปี 2563 ท่ีผา่นมาจนถงึไตรมาสแรกในปีนี ้  บริษัทมีลกูค้าท่ีดําเนินธุรกิจในสว่นนีเ้ข้ามาเป็นลกูค้า
ใหมข่องบริษัทฯ จํานวน 2 ราย ซึง่ถือวา่เป็นสญัญาณท่ีดี  
 

  อีกประการหนึง่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง คือการใช้ส่ือโฆษณา(Media)ตา่งๆ ในปี 2562 – 2563  การใช่ส่ือ
โฆษณาท่ีเป็นส่ือ Traditional Media ลดลงถงึ 24.14% ในขณะเดียวกนั ส่ือทางด้าน Social Media กลบัมีการเติบโตขึน้ถงึ 
21.53%  ทางบริษัทจงึมีการเพิ่มช่องทางในการทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องไว้หลายแนวทางด้วยกนั อาทิเช่น การให้บริการด้าน Social 
Media ให้กบัลกูค้าในพืน้ท่ีท่ีบริษัทมีสาขาอยูใ่นตา่งประเทศ ได้แก่ เวียตนาม ลาว เขมร และ เมียนมาร์  โดยเม่ือปีท่ีแล้วได้มี
การจดัตัง้ทีม Regional Digital Team มีการเพิ่มขอบเขตการให้บริการของบริษัทในเร่ืองของ งานอีเว้นท์ งาน Activation 
Campaign  งาน Online Digital Campaign  รวมทัง้งานด้าน E-Commerce มีการเติบโตขึน้อยา่งมาก ซึง่จากการประเมิน
ธุรกิจด้าน E-Commerce มีมลูค่าถงึประมาณ 220,000 ล้านบาท  และบริษัทมีการขยายเข้าไปในธุรกิจอ่ืนๆ อาทิเช่น โครงการ
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ตามท่ีท่านประธานได้รายงานตอ่ท่ีประชมุไปแล้ว 
 

  นายสมชาย  รังสีสกลสวสัด์ิ  ผู้ ถือหุ้นจํานวน 11,900 หุ้น  ได้สอบถามเก่ียวกบัลกูค้า Logistics และ        
E-Commerce ใหม ่2 ราย ของบริษัทคือบริษัทใด และบริษัทมีแนวทางในการเข้าไปในตลาดและวางเป้าหมายอย่างไร  
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  นายอภิรักษ์  อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดัการ  ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้ 
 

สําหรับลกูค้าใหมข่องบริษัทด้าน Logistics และ E-Commerce  ขณะนีส้ามารถบอกช่ือได้เพียงบริษัทเดียว 
คือ JT&T เน่ืองจากมีการเผยแพร่ผลงานใน Website ของบริษัทแล้ว สว่นอีกบริษัทไมส่ามารถบอกช่ือได้เน่ืองจากอยูร่ะหวา่ง
การทํางาน  สว่นนโยบายบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการเป็น E-Commerce Enablers ให้กบัลกูค้าท่ีเป็นบริษัทขนาดกลางและเลก็  
 

  นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ  ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ท่ีบริษัทได้เข้าร่วม
ลงทนุนัน้ จะเป็นโรงพยาบาลแบบทัว่ไปหรือเฉพาะทาง มีเป้าหมายท่ีจะให้บริการในเขตพืน้ท่ีไหน และมีนโยบายจะเข้าร่วม
กลุม่เป็นเครือข่าย กบักลุม่โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือไม ่ 
 

  นายประกิต  อภิสารธนรักษ์  ประธานกรรมการ  ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ในขณะนีท้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ 
ในเบือ้งต้นจะเป็นโรงพยาบาลแบบทัว่ไป  ให้บริการกบัประชาชนในบริเวณตัง้แตส่ะพานพระโขนงจนถงึส่ีแยกบางนา และจะ
เป็นโรงพยาบาลแบบอิสระไปก่อน        
     

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม 
 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2563  

   

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 
 

นายศิวะ    ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่   สําหรับงบดลุและ 
บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2563  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีแล้ว  และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วในรายงานประจําปี 2563   ของบริษัทพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว และมีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 35  ประจําปี 2564    เพ่ือพิจารณาอนมุติั  
 

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่ และไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือซกัถามเพิ่มเติม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา  

 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,851,943         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัการจ่ายเงินปันผล  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  
 วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 
 

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ แถลงวา่ ตามข้อบงัคบั ข้อ 34  ของ
บริษัทฯและตามมาตรา115 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 เร่ืองการจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทฯไมมี่ขาดทนุ
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สะสม และได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน  10,000,000  บาท ครบ ร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน
ตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 60  ของกําไรสทุธิจาก
การดําเนินกิจการปกติ  

 

  สําหรับการจ่ายปันผลในปี 2563  นี ้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมของบริษัทฯประจําปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 40 สตางค์ จํานวน 
60,450,262 หุ้น เป็นเงินไมเ่กิน 24,180,104.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 107.51 ของกําไรสทุธิของปี 2563 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 60 
ตามท่ีได้กําหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิดสมดุพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2564  และ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  21 พฤษภาคม  2564     จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา   
  

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่ และไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือซกัถามเพิ่มเติม  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,851,943           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเก่าท่ีต้องออกตามวาระ 
  

  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาในการคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่มีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเวบไซด์ของบริษัทฯท่ี www.prakit.com ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นแตใ่นการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาลว่งหน้า แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอระเบียบวาระหรือรายช่ือ
บคุคลใดเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาใน
คณุสมบติัตา่งๆ รวมทัง้ประวติัและประสบการณ์ทํางานและความเหมาะสมเป็นรายบคุคลแล้ว เหน็วา่กรรมการทกุทา่นท่ีต้อง
ออกตามวาระ ได้สร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทฯโดยตลอด และได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งระมดัระวงั รับผิดชอบ และซ่ือสตัย์สจุริต
เสมอมา  นอกจากนีก้รรมการอิสระท่ีครบวาระท่ีได้ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ปฏิบติัหน้าท่ีและเสนอความเห็น
อยา่งเป็นอิสระเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

 

ก่อนการประชมุตอ่ไป  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้เชิญ 
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระตามข้อบงัคบัข้อท่ี 21 ออกจากท่ีประชมุ ทัง้ 2 ทา่น คือ  
 

  1. นายโสมนสั  ณ บางช้าง   กรรมการอิสระ 
2. นายวิเชียร  นาคอินทนนท์   กรรมการ 
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เม่ือกรรมการทัง้ 2 ทา่น ออกจากท่ีประชมุแล้ว  ก่อนการลงคะแนนเสียง นายเฉลียว พฒุตาล ผู้ รับมอบ
อํานาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ขอให้ท่ีประชมุโหวตกรรมการเป็นรายบคุคล และ แจ้งขอไมรั่บรองกรรมการอิสระท่ี
ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี ท่ีประชมุ รับทราบ 

 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาแล้วจะขอเสนอ  

 

1. นายโสมนสั  ณ บางช้าง   กรรมการอิสระ 
2. นายวิเชียร  นาคอินทนนท์   กรรมการ 

   

  กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯอีกครัง้หนึง่  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 2 ทา่น ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่
อีกวาระหนึง่   ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอ  ดงันี ้
 

1.  นายโสมนสั  ณ บางช้าง    
   เหน็ด้วย  36,850,843           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย           1,100 เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  
 

2.  นายวิเชียร  นาคอินทนนท์   
เหน็ด้วย  36,851,943           เสียง 

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

เม่ือการลงมติแล้วเสร็จ จงึได้เชิญกรรมการทัง้  2  ทา่น  ท่ีออกจากท่ีประชมุกลบัเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
ในระเบียบวาระตอ่ไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

นายศิวะ ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงว่า  ในสว่นของค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ในปี 2563  บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไมไ่ด้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ  
หน้าท่ีรับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุต่างๆของบริษัทในแต่
ละกรณี  โดยในปี 2563 บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการดงักลา่วน้อยกว่าตามท่ีได้ขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้
ท่ี 34 ในปี 2563  เน่ืองจากในปี 2563 มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19  กรรมการทกุท่านได้ตกลงลดค่าตอบแทนลง
เพ่ือช่วยลดคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  สรุปได้ดงันี ้
 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู  ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 540,000.- บาท   ตอ่ปี  และในฐานะรองประธาน 
กรรมการบริหาร เป็นเงิน 540,000.- บาท   ตอ่ปี  รวมเป็นเงิน  1,080,000.- บาท  ตอ่ปี 
  2. นายปรีชา   เชาวโชติช่วง  ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน  540,000.- บาท ตอ่ปี  และในฐานะท่ีปรึกษา
อาวโุสทางการตลาด เป็นเงิน 756,000.-บาท ตอ่ปี  รวมเป็นเงิน  1,296,000.- บาท ตอ่ปี 

3. นายวิเชียร   นาคอินทนนท์  ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน  324,000.-  บาท ตอ่ปี 
4. นายโสมนสั ณ บางช้าง  ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้ มีความรู้ทางบญัชีและการเงิน  เป็นเงิน 

184,000.- บาท ตอ่ปี 
 

 นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัได้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารง 
ตําแหน่ง ในบริษัทฯ  ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้  ครัง้ละ  
10,000.-บาท  

และสําหรับในปี 2564  นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
ให้พิจารณาเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้ 4 ทา่น  คือ  
 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู   กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  
  2. นายปรีชา    เชาวโชติช่วง           กรรมการและท่ีปรึกษาอาวโุสทางการตลาด 

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

 

เทา่กบัท่ีได้ขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในปี 2563  ดงันี ้
 

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  ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้ มีความรู้ทางบญัชีและการเงิน  เป็นเงิน 

200,000.- บาท ตอ่ปี 

รวมทัง้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ ท่ีได้ 
เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เทา่กบัปี 2563  เช่นเดียวกนั 



 

หนา้ 9 
 

 

  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ     
 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการ 
สอบถามหรือให้ความเหน็หรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเหน็  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,840,043           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง          11,900 เสียง 
   บตัรเสีย       -------  เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี   
 

นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่  ตามข้อบงัคบัข้อท่ี 38 
 ของบริษัท  กําหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ซึง่ในปี 2564 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ  การให้คําปรึกษาในการสอบบญัชี  และการรับรองงบ
การเงินได้ทนัตามกําหนดแล้ว  เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
สําหรับ ปี 2564 โดยเสนอให้ นายพรชยั  กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778 หรือนางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม 
ผู้สอบบญัชี บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2899 หรือ นางสาวสลีลา  พทุธิจรุงวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6817   คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2564  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  880,000.- บาท เพิ่มขึน้จากค่าสอบบญัชี ปี 2563 
เป็นเงิน 38,800.-บาท  ไม่มีค่าบริการอ่ืน และขอเสนอให้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั   เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2564  ของบริษัท
ย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จํากดั และ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชี
รวมกนัเป็นเงิน 628,000.-บาท เพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชี ปี 2563 เป็นเงิน 23,200.-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  36,851,943          เสียง 
  ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
  งดออกเสียง        -------  เสียง 
  บตัรเสีย       -------  เสียง  
 



 

หนา้ 10 
 

ระเบียบวาระท่ี 8    เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ทางคณะกรรมการไมมี่เร่ือง 
อ่ืนๆท่ีจะเสนอในท่ีประชมุ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผุ้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเข้าพิจารณา  

 

  ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ
แทน  ท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  35  ประจําปี 2564  แล้วกลา่วปิดประชมุ  เวลา  16.05  น. 

 
 

  

 
ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ  ลงช่ือ    กรรมการ 
          (นายประกิต     อภิสารธนรักษ์)               (นายพิศาล   ประหษัฏางกรู) 

 
  
  

 
ลงช่ือ    กรรมการ          ลงช่ือ     กรรมการ               
            (นายปรีชา   เชาวโชติช่วง)              (นายอภิรักษ์   อภิสารธนรักษ์) 
 
 
 

 
 
ลงช่ือ    เลขานกุารท่ีประชมุ  
               (นายศิวะ  ดิษาภิรมย์)     

 


