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รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 32
ของ
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.15 น.
ณ ที่ทาํ การของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร

____
เริ่มประชุม เวลา 14.15 น.
กรรมการบริษัทฯที่เข้ าร่วมประชุม มีดงั นี ้
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
4. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
กรรมการ
6. นายพิชยั จรรย์ศภุ ริ นทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนูญ พาหิระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทเข้ าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็ น 100%
พนักงานระดับบริหารผู้เข้ าร่วมประชุม มีดงั นี ้
น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกลุ
หัวหน้ าส่วนการเงิน และเลขานุการบริษัท
ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2561 ที่เข้ าร่วมประชุม
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล จาก บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด
ผู้แทนของบริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด ผู้ตรวจสอบภายใน
นายศิลป์ชัย รักษาพล
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึง่ เป็ นประธานที่ประชุมโดยตําแหน่ง ได้ กล่าวเปิ ด
ประชุม และมอบหมายให้ นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็ นเลขาที่ประชุมและเป็ นผู้ดําเนินการประชุม
รวมทังเป็
้ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็ น
ผู้รายงานต่อที่ประชุม และวาระที่ 8 ที่ นายพิชยั จรรย์ศภุ ริ นทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็ น
ผู้รายงานต่อที่ประชุม
นอกจากนี ย้ ัง กํ า หนด
ให้ นายชาตรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญ าตเลขที่ 1003/2532 เป็ น
INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้อีกด้ วย
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นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขาที่ประชุมได้ แจ้ งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
จากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิการเข้ าร่วมประชุมและปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
้ ้น 1,245 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
60,450,262 หุ้น ส่วนในการ
บริ ษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯมีผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
ประชุมวันนี ้มี ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่เข้ าประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 47 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น
34,858,392 หุ้น หรื อ ร้ อยละ 57.66 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
และแยกเป็ นดังนี ้
มาประชุมด้ วยตนเอง 19 ราย จํานวนหุ้น 25,201,972 หุ้น และมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองเพิ่มอีก
1 ราย จํานวน 80,369 หุ้น ตังแต่
้ วาระที่ 3 เป็ นต้ นไป รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง 20 ราย จํานวนหุ้น
25,282,341 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 41.82 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
้
รับมอบฉันทะมาประชุม 27 ราย จํานวนหุ้น 9,576,051 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.84 ของจํานวนหุ้นทังหมด
ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดให้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ั้
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะให้
ต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
1. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมแทน จํานวน 3 ราย คิดเป็ น
้
จํานวนหุ้น 3,204,642 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 9.19 ของจํานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทังหมด
2. นายพิชยั จรรย์ศภุ รินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้ าร่วมประชุมแทน จํานวน 3 ราย คิด
้
เป็ นจํานวนหุ้น 3,101,553 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 8.90 ของจํานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทังหมด
ส่วนเรื่ องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดงั นี ้
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ให้ ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
ในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ที่เป็ นวาระที่ต้องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดย
การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระ ที่ 7 จะใช้ วิธีกาบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะ
มาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว ฝ่ ายเลขาฯได้ ทําการรวบรวมคะแนนไว้ แล้ ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ ประชุมในระเบียบวาระ
ต่างๆจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ โปรดกรุ ณายกมือ ลงคะแนนอีกครัง้ หนึ่งในแต่ละวาระ เพื่อเป็ นการยืนยันการลง
คะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุม เสร็จสิ ้น
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรื อ ขอให้ บริษัทฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมได้ ทกุ วาระโดยขอให้
แจ้ งชื่อและจํานวนหุ้น และซักถามได้ เมื่อจบการนําเสนอของบริษัทในแต่ละวาระ
และได้ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 31 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่ารายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 31 ที่ได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นัน้ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 31 นี ้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการซักถามหรื อแก้ ไขรายงาน
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การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 31 หรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแก้ ไข
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองดังนี ้
เห็นด้ วย
34,778,023
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
ประธานฯ แถลงว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 ที่ผา่ นมายังฟื น้ ตัวไม่เต็มที่ มีการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ หรื อ GDP อยูท่ ี่ 3.9% ภาคการส่งออกเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ประมาณ 5.4% การท่องเที่ยวยังคงเป็ นส่วนสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มขึ ้น 9.5% จากปี 2559 แต่การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจผลประโยชน์สว่ นใหญ่ยงั ไม่
กระจายรายได้ ไปสูป่ ระชาชนรากหญ้ าซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทําให้ กําลังซื ้อของภาคประชาชนยังซบเซาไม่
คึกคักอย่างที่คาดหวัง รัฐบาลเองก็พยายามก้ ปัญหานี ้อย่างจริงจัง มีการปรับโครงสร้ างภาษี และจัดโครงการสวัสดิการต่างๆ
เพื่อกระจายรายได้ ไป สูภ่ าคประชาชนให้ มากยิ่งขึ ้น
ในส่วนของอุตสาหกรรมโฆษณาก็ยงั ไม่ฟืน้ จากสภาวะซบเซาเช่นเดียวกัน และกลับตกตํ่ากว่า ปี 2559 โดย
มียอดโฆษณาลดลงจากปี 2559 ถึง 6% ซึง่ บริษัทในเครื อของเราได้ พยายาม หารายได้ เพิ่มขึ ้นในทุกสื่อ ทังสื
้ ่อหลักและสื่อ
ใหม่ๆ โดยเฉพาะในระบบ Online ซึง่ บริษัทได้ มีการปรับตัวและเตรี ยมการรับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านนี ้มาก่อน นานหลายปี
ในปั จจุบนั บริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้ านDigital Online ครบทุกรูปแบบ สามารถสนองความต้ องการของลูกค้ า ทําให้ ใน
ปี 2560 บริษัทสามารถมีรายได้ และมีกําไรเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว โดยใน ปี 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิ 46.4 ล้ านบาท แต่ในปี
2560 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 58.05 ล้ านบาท เป็ นกําไรสุทธิตอ่ หุ้น หุ้นละ 96 สตางค์ สําหรับการจ่ายเงินปั นผลในปี 2560 นี ้
บริษัทมีกําไรสุทธิตอ่ หุ้น หุ้นละ 96 สตางค์ ในขณะที่บริษัทมีกําไรสะสมอยู่มากเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาล
รวมใจรักษ์ และเป็ นเงินหมุนเวียนในบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรจ่ายปั นผลใน ปี 2560 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้น
ละ 80 สตางค์ หรื อเท่ากับ 83%ของกําไรสุทธิในปี 2560 หรื อประมาณ 6% เมื่อเทียบกับราคาหุ้นในตลาดที่ราคา 13 บาท
เศษ โดยรายละเอียดจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมวาระที่ 4 ต่อไป และในปี ต่อๆไปบริษัทจะ
พยายามจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราที่มากกว่า 80% ของกําไรสุทธิในแต่ละปี ทังนี
้ ้เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปเงินปั นผล
ที่ดี ส่วนโครงการสร้ างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ที่บริษัทได้ ร่วมทุนกับทางสหยูเนี่ยนนัน้ ขณะนี ้ยังติดปั ญหาเรื่ องการทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม หรื อ EIA ซึง่ ต้ องนํามาแก้ ไขและปรับปรุงบางส่วนที่มีปัญหาซึง่ คาดว่าจะจบภายในสิ ้นปี นี ้
และถ้ าโครงการ ผ่าน EIA แล้ ว จะเริ่มทําการก่อสร้ างในทันทีเพราะทุกอย่างได้ เตรี ยมพร้ อมอยูแ่ ล้ ว
สําหรับแนวโน้ มของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 วงการโฆษณาคาดว่าจะดีขึ ้น จะมีอตั ราการเจริญ
้
องเที่ยว และการส่งออกที่
เติบโต ประมาณ 5-6% เนื่องจากลูกค้ าเริ่ มมัน่ ใจในสภาวะเศรษฐกิจซึง่ มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น ทังภาคการท่
มีแนวโน้ มเติบโตที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ การส่งออกจะสามารถเติบโตได้ ประมาณ 8% และ
GDP จะเติบโตอยูใ่ นระดับ 3.9 – 4.6% ในส่วนของบริษัทและบริษัทในเครื อ ก็คาดว่าจะมีอตั ราการเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่
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น้ อยกว่าปี ที่ผา่ นมาอย่างแน่นอน บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน Digital Online โดยได้ เน้ นการเพิ่ม
ศักยภาพทังทางสื
้
่อหลัก สื่อดิจิตอล และสื่อ Online ซึง่ เป็ นสื่อที่มีแนวโน้ มสําคัญที่จะเข้ ามามีบทบาทในวงการโฆษณามาก
ยิ่งขึ ้น บริษัทของเราได้ ผา่ นร้ อนผ่านหนาวมา 40 ปี แล้ ว ตลอดระยะเวลาที่บริ ษัทอยูใ่ นวงการโฆษณา ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มกั จะผัน
ผวนขึ ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต่บริษัทก็สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆมาได้ ด้วยดี เนื่องจากบริษัทของเรา
้
าน
บริหารธุรกิจด้ วยความสุขมุ รอบคอบ ไม่โลภและหลงในสิง่ ที่เป็ นอบายมุข ทําให้ บริษัทของเรามีฐานะมัน่ คง ทังทางด้
การเงินและธุรกิจ
นอกจากนี ้ คุณอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริษัท ได้ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่ สําหรับปี 2560 ที่ผา่ นมาดังนี ้
ในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริษัทฯมีรายได้ เติบโตขึ ้นประมาณ 25 ล้ านบาท ซึง่ การเจริญเติบโตของรายได้
ดังกล่าวประการหนึง่ มาจากการเจริญเติบโตของรายได้ ที่มาจากสื่อ Digital ที่มีการเจิญเติบโตเพิ่มขึ ้นจาก 28 ล้ านบาท เป็ น
42 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 57% เป็ นส่วนหนึง่ ที่ผลักดันให้ บริษัทฯสามารถมีรายได้ และกําไรเพิ่มขึ ้นได้ นอกจากนี ้ในปี 2560 ที่
ผ่านมาทางบริ ษัทฯได้ มีการปรับโครงสร้ างภายในของบริษัทฯหนึง่ ในกลุม่ คือบริษัท 62 คอนเท้ นท์ แอนด์ ดีไชน์ จํากัด เพื่อตอบ
โจทก์การทํา Content ให้ กบั สินค้ า ซึง่ ถือว่าเป็ นการทําโฆษณาในอีกรูปแบบหนึง่ และบริ ษัทนี ้ก็มีรายได้ เติบโตมากขึ ้นกว่า 2
ล้ านบาท ก็เป็ นส่วนหนึง่ ในการผลักดันให้ บริ ษัทฯสามารถมีการเติบโตขึ ้นเช่นกัน
สําหรับในปี 2561 บริษัทฯยังได้ มีการพัฒนานวัตกรรม(Innovation) ในการทําโฆษณาและสื่อโฆษณาในรูป
แบบใหม่ ซึง่ คาดว่าจะเกิดใน 1-2 เดือน นี ้ ซึง่ บริษัทฯก็พยายามที่จะปรับกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบของการทําโฆษณาให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านการโฆษณาที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและก้ าวหน้ าต่อไปขอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นมัน่ ใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ
หลังจากประธานฯ และกรรมการผู้จดั การ ได้ แถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
ให้ ที่ประชุมได้ ทราบแล้ ว เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจํานวน 1,100 หุ้น ได้
สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง Digital เพิ่มเขึ ้น และการที่บริ ษัทฯได้ มาลงทุนใน
ธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ ธุรกิจนี ้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯอย่างไรหรื อมองว่าธุรกิจโฆษณาในปั จจุบนั เติบโตได้ ยากจึงเปลี่ยนแนว
ในการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นแรกว่า ในเรื่ องของ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโฆษณาที่เปลี่ยนไปว่าทางบริ ษัทฯได้ มีการตังแผนกDigital
้
ขึ ้นมาก่อนเกือบสิบปี แล้ วก่อนที่จะเกิด
Social Media ในปั จจุบนั ซึง่ บริษัทฯได้ เข้ าไปดูรายละเอียดการทํางานที่เพิ่มมากขึ ้นกว่าการทําโฆษณาแบบเดิมๆให้ กบั ลูกค้ า
แต่ละรายของบริ ษัทฯ ซึง่ สามารถสรัางรายได้ และผลกําไรให้ กบั บริษัทฯเพิ่มมากขึ ้นเช่นเดียวกัน
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ ตอบในประเด็นที่บริ ษัทฯได้ ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
ว่า บริ ษัทฯก่อตังขึ
้ ้นมาเพื่อทําธุรกิจการลงทุนและสร้ างผลกําไรให้ กบั บริ ษัทฯและผู้ถือหุ้น สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลนี ้เนื่องจาก
บริ ษัทฯมีที่ดินอยู่ในซอยสุขุมวิท 62 อยู่ประมาณ 3 ไร่ กว่า และเห็นถึงความต้ องการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ ้น
ของประชาชนที่มีผ้ สู งู วัยเพิ่มมากขึ ้น บริ ษัทฯคิดว่าการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลน่าจะเป็ นการลงทุนที่ดี นอกจากนี ้บริ ษัทฯ
ได้ ทําการสํารวจแล้ วว่าในบริเวณใกล้ เคียงไม่มีโรงพยาบาลเอกชนอยูเ่ ลย ในขณะเดียวกันประชาชนผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นมากโดย
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จาการเพิ่มขึ ้นของอาคารชุดที่อยู่อาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง เมื่อโรงพยาบาลสร้ างเสร็จจะมีผ้ ใู ช้ บริ การมากพอสมควร และการ
ขยายการลงทุนของบริ ษัทฯไปในด้ านนี ้จะทําให้ บริ ษัทฯมีความมัน่ คงมากขึ ้น นอกจากนี ้การลงทุนนี ้บริ ษัทฯใช้ เงินลงทุนจาก
เงินกําไรสะสมของบริ ษัทฯ และใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ซึง่ จะเป็ นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากธุรกิจ
โฆษณาที่เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ าอาจสร้ างรายได้ ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับรายได้ ทางโฆษณา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่า สําหรับงบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วในรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
เห็นชอบแล้ ว และมีมติให้ นํา เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 32 ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34,858,392
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้ อบังคับ ข้ อ 34 ของ
บริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เรื่ องการจ่ายเงินปั นผลนัน้ บริษัทฯไม่มี
ขาดทุนสะสม และได้ จดั สรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ไว้ แล้ วเป็ นจํานวนเงิน 10,000,000 บาท ครบ ร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามกฎหมายแล้ ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ของกําไร
สุทธิจากการดําเนินกิจการปกติ
สําหรับการจ่ายปั นผลในปี 2561 นี ้ ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของบริษัทฯประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ จํานวน 60,450,262 หุ้น เป็ นเงิน
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ไม่เกิน 48,360,209.60 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.30 ของกําไรสุทธิของปี 2560 ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 60 ตามที่กําหนดไว้ ตาม
นโยบายของยริ ษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิ ดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34, 858,392
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยัง
ไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาในการคั
้
ดเลือกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ไม่รวม
้
ติและประสบการณ์ทํางานและความเหมาะสมเป็ น
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาในคุณสมบัติตา่ ง ๆ รวมทังประวั
รายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้องออกตามวาระ ได้ สร้ างคุณประโยชน์ให้ แก่บริษัทโดยตลอด และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สจุ ริตเสมอมา นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ครบวาระได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน
9 ปี ก็ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็ นอิสระเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทางคณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และตามข้ อบังคับข้ อ 21 ของบริษัทจํานวน 2 ท่านคือ
1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
2. นายโสมนัส ณ บางช้ าง

กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม
และคณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ วจะขอเสนอ
1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
2. นายโสมนัส ณ บางช้ าง

กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทฯได้ จดั ทําประวัติของผู้ถกู เสนอชื่อเข้ ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ ว
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรื อไม่
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นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ซึง่ ถือหุ้นจํานวน 1,100 หุ้น
ได้ สอบถามว่า เนื่ องจากกรรมการที่ ต้องออกตามวาระและจะเลือกกลับเข้ ามาในครั ง้ นี ม้ ีนายโสมนัส ณ บางช้ าง ซึ่งเป็ น
ุ สมบัติที่เป็ นประโยชน์อย่างใดกับบริษัทฯและมีความเป็ นอิสระในการให้
กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี ว่ามีคณ
คําชี ้แนะและลงความเห็นในการทํางานได้ อิสระอย่างไร และจะขอให้ นายโสมนัส ณ บางช้ าง กรรมการอิสระแถลงด้ วยตนเอง
ต่อที่ประชุมถึงคุณสมบัติและความเป็ นอิสระในการทํางาน ให้ คําชี ้แนะและให้ ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการชี ้แจงว่า สําหรับนโยบายของบริ ษัทฯในการเลือกกรรมการ
อิสระนัน้ บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะเลือกบุคคลที่มีความเข้ าใจงานและรู้งานของบริ ษัทฯและสามารถทํางานเป็ นทีมกับบริ ษัทฯได้
บริ ษัทฯไม่มีนโยบายที่ว่าเมื่อทํางานเกิน 9 ปี แล้ วจะมีการเปลี่ยนกรรมการอิสระเนื่องจากงานของบริ ษัทฯเป็ นงานต่อเนื่อง
ดังนันกรรมการอิ
้
สระยิ่งอยูน่ านยิ่งเข้ าใจงานและรู้งาน และกรรมการอิสระทุกท่านของบริ ษัทฯเป็ นผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีการ
ปะพฤติตวั ดีไม่มีความด่างพร้ อย และที่ผา่ นมาทุกท่านก็ร่วมกันสร้ างความก้ าวหน้ าให้ บริษัทฯตลอดมา
นายโสมนัส ณ บางช้ าง กรรมการอิสระแถลงว่าท่านทํางานทางด้ านบัญชีมา 45 ปี ปั จจุบนั เป็ นกรรมการ
ของสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นผู้ออกข้ อสอบสําหรับผู้สอบขอใบอนุญาตผู้สอบบัญชีมากว่า 30 ปี มีการติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการมาโดยตลอด และมัน่ ใจว่าสามารถช่วยบริ ษัท ประกิต โฮลดิ ้งส์ จํากัด(มหาชน) ในการจัดทํางบดุลของบริ ษัทฯให้
ถูกต้ อ ง และปั จจุบัน ยัง ได้ รับ เชิ ญ จากมหาวิ ท ยาลัย ต่า ง เช่น จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเป็ นผู้บรรยายวิชาการบัญชีมาโดยตลอด นอกจากนี ้ยังเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
ของบริ ษัท ประกิต โฮลดิ ้งส์ จํากัด(มหาชน) มาตังแต่
้ ก่อนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเข้ าใจ
ในรูปแบบของธุรกิจโฆษณาและยังเคยเป็ นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมธุรกิจโฆษณาด้ วย
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้ เสนออีก นายศิวะ ดิษาภิรมย์
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ กรรมการทัง้ 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่
อีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการได้ เสนอ ดังนี ้
1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
เห็นด้ วย
34, 858,392
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
เห็นด้ วย
34, 857,292
ไม่เห็นด้ วย
1,100
งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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เมื่อการลงมติแล้ วเสร็จ จึงได้ เชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้ าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนันในปี
้
2560 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้ รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ
หน้ าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้ าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริ ษัทในแต่
ละกรณี โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
1.นายพิศาล ประหัษฏางกูร ในฐานะกรรมการเป็ นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี รวมเป็ นเงิน 1,200,000.- บาท ต่อปี
2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็ นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษา
อาวุโสทางการตลาด เป็ นเงิน 840,000.-บาท ต่อปี รวมเป็ นเงิน 1,440,000.- บาท ต่อปี
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็ นเงิน 360,000.- บาท ต่อปี
4. นายโสมนัส ณ บางช้ าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็ นเงิน
200,000.- บาท ต่อปี
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารง
ตํ าแหน่งในบริ ษัท ที่ ได้ เข้ า ร่ วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง้ ครั ง้ ละ
10,000.-บาท
และสําหรับในปี 2561 นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ให้ พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้ าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้ าที่รับผิดชอบทัง้ 4 ท่าน คือ
1.นายพิศาล ประหัษฏางกูร
2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
4. นายโสมนัส ณ บางช้ าง

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน

เท่ากับปี 2560 รวมทังจ่
้ ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
ในบริษัทฯที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี
2560 เช่นเดียวกัน
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการเสนอ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการ
สอบถามหรื อให้ ความเห็นหรื อไม่
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34, 858,392
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนให้ กบั ผู้สอบบัญชี
นายพิชยั จรรย์ศภุ ริ นทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า ตามข้ อบังคับข้ อที่ 38
ของบริษัท กําหนดให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ซึง่ ในปี 2561 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความสามารถในการให้ บริ การ การให้ คําปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบ
การเงินได้ ทนั ตามกําหนดแล้ ว เห็นควรเสนอบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สําหรับ ปี 2561 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
มาแล้ วเป็ นเวลา 4 ปี หรื อ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อ นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี จาก บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด คนใดคน
หนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2561 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน 790,000.- บาท ไม่มีค่าบริ การอื่น (ค่าสอบ
บัญชีสําหรับปี 2560 เป็ นเงิน 660,000.-บาท) และขอเสนอให้ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ของ
บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จํากัด และ บริ ษัท มาร์ เก็ตติ ้ง ไดร์ ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีค่าสอบ
บัญชีรวมกันเป็ นเงิน 580,000.- บาท(ค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2560 รวมเป็ นเงิน 510,000.-บาท)
โดย บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดมีความขัดแย้ งทางผล ประโยชน์
กับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามที่ณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอมา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม

ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้

ความเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรื อให้ ความเห็น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34, 858,392
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
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เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่ อง
อื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถุ ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื่ องอื่นๆหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆเข้ าพิจารณา
ก่อนปิ ดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 32 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมได้
แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นได้ เข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ นายณรงค์พล โชตเศรษฐ์ นายสุรพงศ์ อูอ่ มุ ยิ่ง และ
นายพีระ ชูเพียร โดยไม่ขอนับรวมจํานวนหุ้นในการประชุมในครัง้ นี ้เนื่องจากได้ เข้ าร่วมประชุมภายหลังจากได้ มีการประชุม
และลงมติในวาระต่างๆเสร็จสิ ้นแล้ ว
ั้
นายเชิดศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจํานวน 408,200 หุ้น ได้ สอบถามถึงสถานที่ตงของโครงการ
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ที่บริษัทฯได้ ร่วมลงทุนและประมาณการเวลาที่โรงพยาบาลจะสามารถเปิ ดดําเนินกิจการได้ เนื่องจากจะ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้ ของบริษัทฯ และเนื่องจากที่ผา่ นมาบริษัทฯมีรายได้ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯยังมี
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกหรื อไม่และมีนโยบายในการลงทุนอย่างไร
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมแถลงว่า สําหรับโครงการโรงพยาบาล
รวมใจรักษ์ ของบริษัทฯนัน้ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการแก้ ไขรายงานผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม(EIA) ซึง่ คาดว่าจะเสร็จภายในสิ ้นปี
ั้
บ่ ริเวณทางขึ ้นทางสะพานข้ ามทางด่วน
นี ้ และเมื่อโครงการผ่าน EIA แล้ วจะเริ่มทําการก่อสร้ างทันที ส่วนที่ตงของโครงการอยู
ในซอยสุขมุ วิท 62 ติดกับอาคาร M-Link มี เนื ้อที่ของโครงการประมาณ 4 ไร่ ส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บริ ษัทฯยังคงมี
การลงทุนอยูแ่ ต่จะลงทุนในหุ้นที่มีความมัน่ คงหรื อหุ้น Blue-chip ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้ านราคามากและมีการปั นผลที่ดี
มากกว่าดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน ซึง่ ที่ผา่ นมาบริษัทฯก็สามารถทํากําไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทังที
้ ่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม
แทน ที่ได้ มาเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 32 ประจําปี 2561 แล้ วกล่าวปิ ดประชุม เวลา 15.30 น.
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