
หนา้ 1 

รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
เม่ือวันที่  21  เมษายน 2560  เวลา  14.05  น. 

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

____ 
เร่ิมประชมุ เวลา  14.05 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 

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชคุรบทกุทา่น 
พนกังานระดบับริหารผู้ เข้าร่วมประชมุ  มีดงันี ้

1. น.ส.วิชชดุา    ไกรฤทธิกลุ หวัหน้าสว่นการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2560  ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายธนากร   ฝักใฝ่ผล    จาก บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

ผู้แทนของบริษัท สามสบิส่ีออดิท 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  30 มีนาคม  2560  ซึง่เป็นวนัให้สทิธิการเข้าร่วมประชมุและปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560  ปรากฏวา่บริษัทฯมีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,246 ราย  คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  
54,954,800  หุ้น สว่นในการประชมุวนันีมี้ ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  50  ราย  
คิดเป็นจํานวนหุ้น 36,062,520  หุ้น หรือ ร้อยละ 65.62  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด  และแยกเป็นดงันี ้
  มาประชมุด้วยตนเอง  18  ราย   จํานวนหุ้น  22,973,693  หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองเพ่ิมอีก 
1 ราย  จํานวน  21,000  หุ้น  วาระท่ี 4 เป็นต้นไป  รวมเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  19  ราย  จํานวนหุ้น 22,994,693 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ  41.84   ของจํานวนหุ้นทัง้หมด    

รับมอบฉนัทะมาประชมุ 31 ราย จํานวนหุ้น 13,067,827  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.78  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด   
ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน  และ 

ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่  1  ใน  3  ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  โดยมีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้  
1. นายโสมนสั ณ บางช้าง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุแทน จํานวน 5  ราย    คิด

เป็นจํานวนหุ้น  6,419,393   หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  11.68  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด   
2. นายพิชยั จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชมุแทน จํานวน  3  ราย คิด    

เป็นจํานวนหุ้น 2,813,594  หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ  5.12  ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้หมด 
สว่นเร่ืองระเบียบในการประชมุและวิธีการลงคะแนนในวาระตา่งๆมีดงันี ้

  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง   
ในวาระท่ี 1  / วาระท่ี 3  ถึงวาระท่ี 8  ท่ีเป็นวาระท่ีต้องขออนมุติัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ในวาระท่ี  2   ซึง่เป็นวาระรับทราบ  ไม่ต้องลงคะแนนเสียง    โดย
การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 / วาระท่ี 3  ถึงวาระ ท่ี 8   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 30   ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2559 
 

นายศิวะ   ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่รายงานการประชมุ 
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 30  ท่ีได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2559  นัน้   ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
แล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 30  นี ้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
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เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการซกัถามหรือแก้ไขรายงาน 
การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ครัง้ท่ี 30  หรือไม่ 
 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแก้ไข  
  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติรับรองดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,041,520     เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง      
   งดออกเสียง        -------  เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2559 
ประธานฯ แถลงวา่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 ท่ีผา่นมายงัอยูใ่นภาวะซบเซาอยา่งตอ่เน่ือง  

เน่ืองจากเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยงัไมฟื่น้ตวัอยา่งท่ีคาด  ทัง้สหภาพยโุรปท่ีออ่นแอจากการถอนตวัออกจากสมาชิกของ
องักฤษ  เศรษฐกิจของสหรัฐ อเมริกา ก็เติบโตเพียงเลก็น้อย  สว่นเศรษฐกิจทางด้านเอเซีย เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ก็อยูภ่าวะทรง
ตวัไมมี่การเจริญเติบโต    มีผลทําให้กระทบกระเทือนตอ่ภาคการสง่ออกของไทยท่ีเป็นตวัผลกัดนัGDP ของประเทศอยูถ่งึ 70%   
ไมมี่การเจริญเติบโต ในปี 2559  หรือ มีการเจริญเติบโตเทา่กบัศนูย์เม่ือเทียบกบั ปี 2558   แตเ่น่ืองจากผลจากการท่ีทาง
รัฐบาลไทยได้มีการพฒันาและลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านขนสง่และคมนาคมอยา่งมาก    และภาคการทอ่งเท่ียวท่ีเป็น
รายได้หลกัของประเทศ ในปี 2559  ก็เติบโตขึน้ถงึ 11.1%   ทําให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในระดบัหนึ่ง 
สําหรับอตุสาหกรรมโฆษณาของไทย ในปี 2559   เป็นปีแรกในรอบหลายๆปี ท่ีถดถอยลงถงึ 11.7%    อาจเน่ืองมาจาก
เศรษฐกิจโดยรวมของโลกยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบกบัในเดือนตลุาคมเกิดความสญูเสียครัง้ย่ิงใหญ่ของประเทศและประชาชนชาว
ไทย จากการสญูเสียพระมหากษัตริย์อนัทรงเป็นท่ีเคารพรักของพสกนิกรทัว่ประเทศ  ทําให้ไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 สนิค้า
และบริการทกุประเภทหยดุชะงกัเกือบทัง้หมด  จงึมีสว่นทําให้อตุสาหกรรมโฆษณาของไทยได้รับผลกระทบตกต่ําลงอยา่งมาก  
อยา่งไรก็ดีธุรกิจโฆษณาของบริษัท ใน 9 เดือนแรก บริษัทสามารถทําผลงานได้ดีใกล้เคียงกบั ปี 2558   แตต้่องมาหยดุชะงกัลง
ในไตรมาสสดุท้าย ทําให้ปี 2559    บริษัทสามารถทํากําไรสทุธิได้เพียงประมาณ 59 ล้านบาท  ซึง่ถือวา่ยงัดีพอใช้ในภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี ้

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาการจ่ายปันผลสําหรับปี 2559 แล้ว และเหน็สมควรจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัท  ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล และเงินสดในอตัราหุ้นละ 10 สตางค์   โดยรายละเอียดจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัในการประชมุวาระท่ี 4 ตอ่ไป 
  ในปี 2560 นี ้ บริษัทคาดการณ์วา่อตุสาหกรรมโฆษณาของไทยจะปรับตวัดีขึน้  ตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเติบโตในอตัรา 3.4 – 4 % เน่ืองจากการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และภาคการทอ่งเท่ียว
ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  สว่นธุรกิจในกลุม่ของบริษัทก็มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัดีขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ของ ปี 2560 เป็นต้นไป 
บริษัทเช่ือมัน่วา่ผลประกอบการของบริษัทจะต้องดีกวา่ปี 2559 ท่ีผา่นมาอยา่งแน่นอน 
  สว่นโครงการการสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ของบริษัท ท่ีได้ร่วมทนุกบัทาง บริษัท สหยเูน่ียน จํากดั 
(มหาชน) ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการขออนญุาตทางด้านสิง่แวดล้อม หรือ EIA  เม่ือผา่นขัน้ตอนของ EIA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง
โครงการจะสามารถลงมือทําการก่อสร้างและแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ตามท่ีได้วางแผนไว้ 



 

หนา้ 4 
 

นอกจากนี ้คณุอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการผู้จดัการของบริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่สําหรับปี 2559 ท่ีผา่นมาดงันี ้ 

รายได้จากธุรกิจหลกั คือ กิจกรรมโฆษณา ลดลง 8.38% เน่ืองจากมีเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดเกิดขึน้ในวนัท่ี 
วนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ทําให้ส่ือโทรทศัน์ไมมี่การออกอากาศรายการปกติเป็นเวลา 1 เดือน ทําให้รายได้จากการโฆษณาในงวด
สดุท้ายของปีน้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ 

อยา่งไรก็ดี กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีของบริษัท สําหรับปี 2559 ก็ยงัสงูกวา่ปี 2558 อยู ่ 3.44 ล้านบาทหรือ 
6.86% แตท่ัง้นีไ้มร่วมรายได้สทุธิจากการขายท่ีดินของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในปี 2558  สว่นการดําเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ให้
ความสําคญัด้านส่ือออนไลน์ ซึง่บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานนีม้าหลายปีแล้ว และในปี 2559 ก็มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว และคาด
วา่แนวโน้มธุรกิจในปี 2560 จะขยายตวัเพิ่มขึน้อีก 

      หลงัจากประธานฯ ได้แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559   ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมได้ทราบ
แล้ว  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการสอบถามหรือให้ความเหน็หรือไม ่
  นายศกุรีย์ สวสัด์ิวนิช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการขออนญุาตทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ของการสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นายประกิต อภิสารธนรักษ์  อธิบายว่าขัน้ตอนขอ EIA นัน้เป็นขัน้ตอนท่ียุ่งยากและใช้
เวลาพอสมควร ขณะนีกํ้าลงัดําเนินการในขัน้สดุท้าย 
 
  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนสอบถามหรือให้ความเหน็ 
 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2559  

   

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 
 

นายศิวะ    ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ชีแ้จงวา่   สําหรับงบดลุและ 
บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2559  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีแล้ว  และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วในรายงานประจําปี 2559   ของบริษัทพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว และมีมติให้นํา เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 31  ประจําปี  2560    เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่  

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้

   เหน็ด้วย  36,041,520       เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง   
 



 

หนา้ 5 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัการจ่ายปันผล  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  
 วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ แถลงวา่ ตามข้อบงัคบั ข้อ 34  ของ

บริษัทฯ และตามมาตรา  115  แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  เร่ืองการจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทไม่มี
ขาดทนุสะสม  และได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน  10,000,000  บาท ครบ ร้อยละ 10  ของทนุจด
ทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 60  ของกําไร
สทุธิจากการดําเนินกิจการปกติ  

 สําหรับการจ่ายปันผลในปี 2559 นี ้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการจ่ายปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ดงันี ้
1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 5,495,480 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ไมเ่กิน 5,495,480 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 
 0.10 บาท หรือ สบิสตางค์ ตอ่หุ้น ทัง้นี ้กรณีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงิน
สดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือสบิสตางค์ 
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (หรือสบิสตางค์) คิดเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 5,495,480 บาท  ดงันัน้
เม่ือรวมการจ่ายปันผลทัง้หุ้นปันผลและเงินสดแล้วจะเทา่กบัอตัรา  หุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 10,990,960 
บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ซึง่บริษัทจะนําเงินปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย 
  การท่ีคณะกรรมการบริษัทฯตดัสินใจจ่ายปันผลเป็นหุ้นนัน้ เพราะเดิมบริษัทได้จดทะเบียนเรียกทนุไว้ท่ี 60 
ล้านหุ้น และเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมา บริษัทได้ทําการลดทนุไป 5 ล้านกวา่หุ้น ทําให้หุ้นหมนุเวียนอยูใ่นตลาดไม่
เตม็จํานวน 60 ล้านหุ้น ตามท่ีได้เคยจดทะเบียนไว้ อีกประการหนึง่บริษัทต้องการตอบแทนผู้ ถือหุ้นซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้น
ระยะยาวและพงึพอใจกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัททกุๆปีเสมอมา ให้มีหุ้นเพิ่มขึน้ตามอตัราสว่น 10 ตอ่ 1  หุ้น  โดยบริษัทฯ
จะปิดสมดุพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัพฤหสัฯท่ี  4  พฤษภาคม  2560  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
ศกุร์ท่ี  19 พฤษภาคม  2560     จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา    

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม   จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,062,520         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้จดทะเบียนแล้วและยงัไมไ่ด้จดัสรรและจําหน่ายเพ่ือ รองรับการจ่าย   
หุ้นปันผล 



 

หนา้ 6 
 

นายศิวะ ดิษาภิรมย์  ผู้ ดําเนินการประชุมชีแ้จงว่า เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 94,438,800 
บาท คิดเป็นหุ้นสามญัจํานวน  94,438,800 หุ้น มีทนุชําระแล้ว 54,954,800 บาท คิดเป็นหุ้นสามญัจํานวน 54,954,800 หุ้น  
ยงัคงมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้วเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2536 ท่ียงัไม่ได้จดัสรรและจําหน่ายคงเหลืออีก
จํานวน 39,484,000 หุ้น สามารถนํามารองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทได้  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
นําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้นําหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้วและยงัไม่ได้มีมติจดัสรรและ
จําหน่ายจํานวนไมเ่กิน 5,495,480 หุ้น มาจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามท่ี
ท่ีประชุมได้อนุมัติไว้แล้วในวาระท่ี 4 ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือหากจะมีการเสนอขายในอนาคตให้กับผู้ ใด จะได้
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้จดทะเบียนแล้วและยงั
ไมไ่ด้จดัสรรและจําหน่ายเพ่ือ รองรับการจ่ายหุ้นปันผลครัง้นี ้
  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการสอบถามหรือให้ความเหน็
หรือไม ่
 
  ไมมี่ผู้ซกัถาม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,062,520         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเก่าท่ีต้องออกตามวาระ 
  

  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาในการคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่มีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเวบไซต์ของบริษัทท่ี www.prakit.com  ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559  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   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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  2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง   กรรมการ 
  3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการ 
   

  ก่อนการประชมุตอ่ไป  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์   เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้เชิญ
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระออกจากท่ีประชมุ   

และคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ  
 
1. นายมนญู พาหิระ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง   กรรมการ 
  3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  กรรมการ 
   

  โดยบริษัทฯได้จดัทําประวติัของผู้ถกูเสนอช่ือเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว  
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั 
 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ    ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้น 
ทา่นใดต้องการเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระอีกหรือไม ่ 
  คณุลดัดา สพัพญัญสิริ ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามถึง นโยบายการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระ ท่ีจะดํารงตําแหน่งไม่เกิน 9 ปี และถ้าดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทฯ มีข้อกําหนดถึงอายกุารดํารง
ตําแหน่งวา่จะดํารงตําแหน่งนานเทา่ใด 
  นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ชีแ้จงว่า การคดัเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการคดัเลือกจากผู้ ท่ีมีความรู้
ทางเศรษฐกิจการคลงั และเป็นบุคคลท่ีซ่ือสตัย์ เท่ียงตรง สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเร่ืองระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ แตพ่ิจารณาจากความสามารถและความตอ่เน่ืองในการปฏิบติังาน 
 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้ ถือ
หุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมจากท่ีคณะกรรมการได้เสนออีก  นายศิวะ   ดิษาภิรมย์ 
 เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ  ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่
อีกวาระหนึง่   ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอ  ดงันี ้
 

1.  นายมนญู  พาหิระ    
   เหน็ด้วย  36,061,520         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย           1,000 เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
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2.  นายปรีชา  เชาวโชติช่วง   
เหน็ด้วย  36,062,520         เสียง 

   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 
  3.  นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ 

  เหน็ด้วย  36,062,520         เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 
 

เม่ือการลงมติแล้วเสร็จ จงึได้เชิญกรรมการทัง้  3  ทา่น  ท่ีออกจากท่ีประชมุกลบัเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
ในวาระตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

นายศิวะ ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงว่า  ในสว่นของค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ในปี 2559  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 2560  นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
ให้พิจารณาเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้  4  ทา่น  
คือ 
 

1.นายพิศาล   ประหษัฏางกรู   กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  
  2. นายปรีชา    เชาวโชติช่วง           กรรมการและท่ีปรึกษาอาวโุสทางการตลาด 
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3. นายวิเชียร   นาคอินทนนท์         กรรมการ 
4. นายโสมนสั   ณ บางช้าง  กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ทางบญัชีและการเงิน    

 

เทา่กบัปี 2559  รวมทัง้จ่ายคา่เบีย้ประชมุให้กบักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ดํารงตําแหน่ง 
ในบริษัทฯท่ีได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เทา่กบัปี 
2559  เช่นเดียวกนั 
  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ     

 

นายศิวะ  ดิษาภิรมย์  เลขานกุารคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชมุ   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการ 
สอบถามหรือให้ความเหน็หรือไม ่
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเหน็  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัดงันี ้
   เหน็ด้วย  36,062,520           เสียง 
   ไมเ่หน็ด้วย       -------  เสียง 
   งดออกเสียง        -------  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี   
 

นายพิชยั   จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่  ตามข้อบงัคบัข้อท่ี 38 
 ของบริษัท  กําหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ซึง่ในปี 2560 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ  การให้คําปรึกษาในการสอบบญัชี  และการรับรองงบ
การเงินได้ทนัตามกําหนดแล้ว  เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
สําหรับ ปี 2560  โดยเสนอให้ นายพรชยั   กิตติปัญญางาม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778  หรือ นางสวุนีย์   กิตติปัญญา
งาม ผู้สอบบญัชี บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2899 หรือ นายธนากร   ฝักใฝ่ผล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4879  จาก บริษัท 
บญัชีกิจ จํากดั  คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2560  โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงิน  660,000.- บาท ไม่มี
ค่าบริการอ่ืน  ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559  และขอเสนอให้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั   เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560  
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จํากดั และ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากดั  โดยมีค่า
สอบบญัชีรวมกนัเป็นเงิน 510,000.- บาท  
   โดย บริษัท บญัชีกิจ จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัตามท่ีณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา    

 

 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ ดําเนินการประชุม   ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้
ความเหน็หรือไม ่




