Prakit Holdings Public Company Limited
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รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
ณ ที่ทาํ การของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3
ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

____
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
กรรมการบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม มีดงั นี ้
1. นายประกิต
อภิสารธนรักษ์
ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล
ประหัษฎางกูร
รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรกั ษ์
อภิสารธนรักษ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายปรีชา
เชาวโชติช่วง
กรรมการ
5. นายวิเชียร
นาคอินทนนท์
กรรมการ
6. ดร.พิชยั
จรรย์ศภุ รินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.สุกญ
ั ญา
นิธังกร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจํานวน 8 คน จากกรรมการทัง้ หมด 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการบริษัท
นอกจากนีบ้ ริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นีด้ ว้ ยตามที่ได้
แนะนําไปและบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีก
พนักงานระดับบริหารผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้แก่ นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ผูแ้ ทนของบริษัทผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯประจําปี 2565 ที่เข้าร่วมประชุม
คือ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จํากัด
และนายชัชวาล เงินนาค ผูแ้ ทนจากบริษัท สามสิบสี่ออดิท จํากัด ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็ นประธานที่ประชุมโดยตําแหน่ง ได้กล่าวเปิ ดประชุมและ
มอบหมายให้ นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็ นเลขาที่ประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม รวมทัง้ เป็ นผู้
ชีแ้ จงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4 ที่ประธาน
กรรมการจะเป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ 8 ที่ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
นอกจากนีย้ ังกําหนดให้นายชาตรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็ นผูส้ ังเกตการณ์และ
ตรวจสอบการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง้ นีอ้ ีกด้วย
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นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขาที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุน้ ของบริษัทฯ ว่าจากวันที่ 29 มีนาคม 2565
ซึ่งเป็ นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯมีผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิน้
1,144 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุน้ ส่วนในการประชุมวันนีม้ ีผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ที่เข้าประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 42 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 35,729,343 หุน้ หรือ ร้อยละ 59.10 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายทัง้ หมด จําแนกได้ดงั นี ้
มาประชุมด้วยตนเอง

16 ราย

จํานวน 26,205,684 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 43.35 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด

รับมอบฉันทะ

26 ราย

จํานวน 9,523,659 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 15.75 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด

ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาํ หนดให้มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คนและต้องถือ
หุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด โดยมีผถู้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะให้ดร.สุกญ
ั ญา นิธังกร กรรมการ
อิสระกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 2,962,953 หุน้ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 4.90
ของจํานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมทัง้ หมด และมอบฉันทะให้นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมแทน จํานวน 3 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 3,324,520 หุ้น หรือคิดเป็ น ร้อยละ 5.50 ของจํานวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมทัง้ หมด
สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนัน้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่ง
เสียง ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 8 ที่เป็ นระเบียบวาระที่ตอ้ งขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องผ่านมติ
ที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นระเบียบ
วาระรับทราบ ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 8 จะใช้วิธีกา
บัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ ายเลขาฯ ได้ทาํ การรวบรวม
คะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้โปรดกรุณายกมือ
ลงคะแนนอีกครัง้ หนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการ
ประชุมเสร็จสิน้
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามหรือขอให้บริษัทฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมได้ทุกระเบียบวาระโดยขอให้
แจ้งชื่อและจํานวนหุน้ และให้ซกั ถามได้เมื่อจบการนําเสนอของบริษัทในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนได้เริ่มการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดาํ เนินการประชุมชีแ้ จงว่ารายงานการประชุม สามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 35 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น ได้จัดส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 35 นี ้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 35 หรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแก้ไข ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้ว มี
มติรบั รองดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ปี พ.ศ.2564 เป็ นอีกปี หนึ่งที่ทกุ ประเทศประสบกับปั ญหาโรคระบาด Covid-19 ในปี แรกของการระบาดนัน้ ทุกคน
ต่างหวังว่าโรคนีจ้ ะไม่รุนแรงและสามารถควบคุมได้ไม่ยากนัก แต่สถานการณ์กลับตรงกันข้าม โรคระบาด Covid-19 นี ้
ร้ายแรงกว่าที่คาด สามารถแพร่ กระจายจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่ง โชคดีท่ีการพัฒนาและ
วิจยั วัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 สําเร็จอย่างรวดเร็ว และการกระจายวัคซีนไปตามทวีปต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
ให้สามารถยับยัง้ การแพร่กระจาย ลดจํานวนผูป้ ่ วย และลดความรุนแรงของการติดเชือ้ ไวรัส Covid-19 ได้
แม้ว่าปั จจุบนั โลกกําลังเผชิญกับเชือ้ ไวรัส Covid-19 สายพันธุใ์ หม่ๆ เช่น สายพันธ์โอไมครอนก็ตาม แต่เนื่องจาก
ปั ญหาทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่าต่อเนื่องมาตลอด ประเทศต่างๆจึงต้องเปลี่ยนมาดําเนินนโยบาย ใช้ชีวิตอยู่รว่ มกับ Covid-19
หลายประเทศผ่อนคลายข้อกําหนดในการเดินทางเข้าประเทศ เปิ ดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
สําหรับประเทศไทยหนึ่งในรายได้หลักก็คือรายได้จากการท่องเที่ยว รัฐบาลเองก็เริ่มมีการเปิ ด รับนักท่องเที่ยว
โดยเริ่มจากการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวแบบ Sand box ที่ภูเก็ด จากนัน้ ก็กระจายไปยัง สมุย และกระบี่ เป็ นต้น ซึ่งได้รบั การ
ตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว จากผลสําเร็จในขัน้ แรกนี ้ รัฐบาลจึงเริ่มขัน้ ต่อไปคือ เปิ ดรับการท่องเที่ยวแบบระบบ Test &
Go คือให้นกั ท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ตอ้ งการเดินทางเข้าประเทศไทยต้องรับการตรวจเชือ้ ไวรัส Covid-19 เมื่อเดินทาง
มาถึงและกักตัวเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้ามีผลตรวจเป็ นลบ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทุกที่ไม่จาํ กัด
นอกจากนีร้ ฐั บาลไทยยังได้วางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนสถานะของไวรัส Covid-19 เป็ น “โรคประจําถิ่น” เช่นเดียวกับโรค
ไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้เลือดออก ในระยะเวลาอันใกล้นี ้
สําหรับธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัส
Covid-19 เช่ น เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ แต่ ด ้ว ยการเตรี ย มตัว พร้อ มรับ สถานการณ์อ ย่ า งทัน ท่ ว งที และทํา งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทสามารถลดผลกระทบได้ดีในระดับหนึ่ง และจากงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีลดลง การแข่งขันที่
รุนแรงขึน้ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่สองประเด็นหลักคือ บุคคลากรและการบริการ โฆษณาเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ บุคคล การรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพจึงเป็ นเป้าหมายสําคัญ นอกจากนีใ้ นช่วงเวลาที่เกิดการระบาดใหญ่ของ
ไวรัส Covid - 19 ลูกค้าของบริษัทย่อมเกิดความคาดหวัง ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญที่เราต้องมุ่งเน้นให้ลกู ค้าประทับใจในบริการ
ของเรา นอกจากนีบ้ ริษัทยังคงดําเนินนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเหมือนปี ท่ีผ่านมา ผล
จากความพยายามที่กล่าวมาแล้ว ทําให้ปี พ.ศ.2564 บริษัทในกลุ่มมีกาํ ไรสุทธิประมาณ 27 ล้านบาท มากกว่าปี ท่ีผ่าน
มา มากพอสมควร เพื่อเป็ นการตอบแทนผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้นาํ กําไรสะสมบางส่วนที่บริษัทสะสม
มาตลอด 40 กว่าปี ท่ีผ่านมารวมกับกําไรของปี นี ้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับในปี พ.ศ.2564 เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 60 สตางค์ ซึ่ง
เป็ นอัตราที่น่าพอใจในภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเช่นนี ้ โดยจะนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระที่ 4 ในการ
ประชุมครัง้ นี ้ เพื่ออนุมตั ิและจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
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สําหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นนั้ ทุกอย่างค่อนข้างจะดําเนินการไปตามแผนที่วางไว้ จะล่าช้าไป
บ้าง เนื่องจากทางราชการสั่งให้ปิดแคมป์ คนงานก่อสร้างจากการระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างรุ นแรงทําให้การ
ก่อสร้างหยุดไประยะหนึ่ง คาดว่าโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะสามารถเปิ ดดํานินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2565
นี ้ นอกจากนีบ้ ริษัทการแพทย์ สุขมุ วิท 62 จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ได้มมี ติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 1,000 ล้านบาท เป็ น 1,545 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทประกิตโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) จึงได้มีมติให้เพิ่มการลงทุน
ในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์อีก 170 ล้านบาท จากที่ลงทุนไว้เดิม 330 ล้านบาท รวมเป็ น 500 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วน
การลงทุนให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนของการลงทุนในปั จจุบัน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเพิ่มทุนครัง้ นีเ้ ป็ นเงินสดที่มีอยู่ใน
บริษัท ไม่ได้มีการกูเ้ งินจากธนาคารแต่อย่างใด ผลประโยชน์จึงตกเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯทุกคน
สําหรับธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในปี 2565 น่าจะได้รบั ผลดีจากการเปิ ดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ
และนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย จากประมาณการ GDP ในปี 2565 นั้นที่คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวใน
ระหว่าง 2.5 หรือ 4.0 นัน้ ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลักคือความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรค Covid-19 ว่าจะทําได้ดี
มากน้อยเพียงใด และปั จจัยอื่นๆ เช่นอัตราเงินเฟ้อในสินค้าบริการที่มีอัตราเพิ่มขึน้ อย่างน่ากังวลอีกทั้งสงครามระหว่าง
รัสเซียกับยูเครนว่ามันจะจบลงในลักษณะใดด้วย อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่าในบริษัทของเราได้เดินทางมาในทิศทางที่ถูกต้อง
แล้ว และคาดว่าในระยะยาวจะให้ผลดีคมุ้ ค่าแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทเราอย่างแน่นอน
นอกจากนี ้ นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
สําหรับปี 2564 ที่ผ่านมาดังนี ้
สําหรับธุรกิจโฆษณาในปี ท่ีผ่านมา การใช้จ่ายเงินในสื่อโฆษณาได้แบ่งเป็ นสื่อต่างๆ ซึ่งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
หรือในโรงภาพยนตร์ลดลงพอสมควร ส่วนวิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลงอย่างชัดเจน สําหรับสื่อออนไลน์พบว่ามี
อัตราส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.2 และ 10.7 สําหรับปี 2563 และ 2564 ที่ผ่านมา ถ้าพิจารณาจากอัตราการใช้จ่ายในสื่อ
โทรทัศน์ ที่ถึงแม้ว่าจะลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 2562 แต่ในปี 2564 กลับมาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.9 จะเห็นได้ว่าสื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทต่อผูบ้ ริโภคมากที่สุด สื่อออนไลน์ก็เป็ นเช่นเดียวกัน และเมื่อดูผลประกอบการของ
บริษัทฯจะเห็นได้ว่าโครงสร้างรายได้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และทางออนไลน์มีการเติบโตเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
เติบโตของสื่อออนไลน์โดยรวมของธุรกิจโฆษณาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.7 เปรียบเทียบกับของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.85 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ที่บริษัทฯ ได้เริ่มมาตัง้ แต่ปี 2550 และ
เริ่มเห็นผลชัดเจนในปี 2562 ภายใต้วิสยั ทัศน์ ออล อิน วัน (All in One) โดยค่อยๆปรับการทํางานเข้าสู่รูปแบบงานโฆษณา
ออนไลน์ค่ไู ปกับงานโฆษณาออฟไลน์ ความท้าทายใหม่หลังจากนีค้ ือบริษัทฯจะเดินหน้าไปในทิศทางใด สื่อดิจิทลั เป็ นสิ่ง
ใหม่ท่ีทา้ ทาย มีความน่าสนใจ และมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงเวลา ดังนัน้ ในปั จจุบนั เราจึงให้ความสนใจกับ
เว็บ 3.0 เช่น คริปโตเคอร์เรนซี่ บล็อคเชน เอนเอฟที เมต้าเวิรส์ คาดการณ์ว่าในอนาคตผูบ้ ริโภคจะเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าไป
ใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงและทําให้วัตถุในโลกเสมือนจริงมีมูลค่า บริษัทฯมองเห็นถึงทิศทางของตลาดนี ้ จึงได้เข้าร่วม
โครงการ D.OASIS กับกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มเพื่อเปิ ดโอกาสในธุรกิจใหม่
นอกจากนีบ้ ริษัทยังให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งบริษัท ฯได้ปฏิ บัติมาตลอดใน 45 ปี
อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความเป็ นรู ปธรรมมากขึน้ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัทจึงออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มีการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรถึงกฎระบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ แนวทางปฏิบตั ิ การรายงาน แนวทางการสืบสวน สอบสวน ในกรณีเกิดเหตุคอรัปชั่น รวมถึงการให้ความรู ้
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า บริษัทฯเป็ นผูล้ งทุนโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ไม่ใช่
กรรมการของบริษัทเป็ นผูล้ งทุน ใช่หรือไม่
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถาม ว่าบริษัทฯเป็ นผูล้ งทุนในโครงการ
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์จาํ นวน 500 ล้านบาท อีกทัง้ ผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ทุกคนของบริษัทฯ
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าภายหลังจากการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลรวมใจรักษ์
หลังจากเปิ ดให้ใช้บริการ โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯหรือไม่
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า โรงพยาบาลรวมใจรักษ์เป็ นโครงการที่ถือ
หุน้ จากหลายฝ่ าย โดยทางบริษัทฯลงทุนกับโครงการดังกล่าวในอัตราส่วนร้อยละ 30 และในส่วนที่เหลือ เป็ นผูถ้ ือหุน้ อื่น
เช่น บริษัทสหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) บริษัทสหพัฒนพิบลู จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นที่ให้ความสนใจเข้า
มาร่วมลงทุน อย่างไรก็ดีบริษัทมองว่าการลงทุนในครัง้ นีจ้ ะเป็ นผลดีในระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
เป็ นที่น่าพึงพอใจ
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าผลกําไรของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ถือได้วา่ เป็ นเงินปั นผลของ
บริษัทฯ ใช่หรือไม่
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในด้านของบัญชีผลกําไร
ขาดทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะถูกจัดสรรเข้ามาในบริษัทฯตามสัดส่วนการลงทุน
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ในช่วงสามปี ขา้ งหน้า
คาดว่าจะไม่มีกาํ ไรหรือมีงบประมาณขาดทุนเข้ามาในบัญชีของบริษัทฯใช่หรือไม่
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อซักถามว่า คาดว่าในสองปี แรกการลงทุน
ของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะมีผลขาดทุน เมื่อเข้าสู่ปีท่ีสามจะเริ่มมีผลประกอบการเป็ นกําไร การลงทุนดังกล่าวน่าจะ
เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการลงทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทันทีหรือไม่ จากการที่นาํ กําไรสะสมมาจ่ายเงินปั นผลในปี นีม้ ีจาํ นวนค่อนข้างสูง กําไรสะสมในส่วนที่เหลืออยู่มีจาํ นวน
เท่าไร และจะนําไปสะสมเพื่อไปลงทุนในปี ตอ่ ไปได้หรือไม่
นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า กําไรสะสม
คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 659 ล้านบาท ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุน้ รวม ดูได้ท่หี น้าที่ 4 ของงบการเงิน ซึ่งอยู่
ในส่วนที่ 3 ของรายงานประจําปี (หรือหน้าที่ 86 ของรายงานประจําปี )
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า คาดว่าโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเปิ ดให้บริการในช่วงไหน
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นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อซักถามว่า โรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเปิ ดให้บริการใน
ไตรมาสที่ 3 ในขณะนีท้ างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์รออุปกรณ์ทางการแพทย์บางชิน้ ที่ตอ้ งอาศัยการนําเข้า เนื่องจากเกิด
ปั ญหาการขนส่งล่าช้าอันเป็ นผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้างทั่วโลก
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในไตรมาสที่ 3 โรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเปิ ดให้ใช้บริการแบบเต็ม
รูปแบบหรือเปิ ดให้บริการในบางส่วน
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเริ่มเปิ ด
ให้บริการในพืน้ ที่บางส่วนก่อน ซึ่งการทํางานจะเป็ นในรูปแบบตติยภูมิ รักษาโรคเฉพาะทางได้ สามารถทําการผ่าตัดที่
ซับซ้อนได้เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีความสามารถ มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับแนวหน้าของวงการแพทย์ อีกทัง้
เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีมีอยู่ก็ครบครันและทันสมัย ที่สดุ ในตลาดในขณะนี ้
บ้าง

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า ธุรกิจโฆษณาของบริษัทฯมีความเกี่ยวข้องกับเว็บ 3.0 อย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในทุกๆ การซือ้ ขายหรือ
แลกเปลี่ยนในโลกเสมือนจริงมีความจําเป็ นที่จะต้องพึ่งพาในเรื่องของสื่อโฆษณา ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาในปั จจุบนั เปรียบเทียบ
กับปี ก่อนหน้าเป็ นอย่างไร
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สื่อโฆษณาในขณะนีเ้ ป็ นเรื่องของการ
แข่งขันมาโดยตลอด สิ่งที่เห็นได้อย่างแน่ชดั คือการนํากลยุทธ์ทางดิจทิ ลั (Digital transformation) มาใช้ในการวางรากฐาน
ขององค์กร รวมไปถึงแพลทฟอร์มการซือ้ ขายออนไลน์ (E-Commerce Platform) ซึ่งทางบริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อม
มาตั้ง แต่ปี 2550 จะเห็ น ได้ว่ าปั จจุบัน ความสําคัญ ของการเป็ น เอเจนซี่เ ครื อ ข่ายหรื อคู่คา้ ในต่ างประเทศลดน้อยลง
เนื่องจากการทําการตลาดในเชิงดิจิทัลต้องมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์เป็ นอย่างมาก จึงเป็ นโอกาสของเอเจนซี่ใน
ประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงให้สามารถเติบโตได้มากขึน้ บริษัทฯก็เป็ นเอเจนซี่ไทย ที่มีสาขาในภูมิภาค เช่น ประเทศ
กัมพูชา เวียตนาม และเมียนมาร์ ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั
นายกิ ต ติ ภ ณ สุน ทรพาณิ ช ย์ ผู้ถื อ หุ้น ได้ส อบถามว่ า แนวโน้ม เกี่ ย วกับ ผลประกอบการของบริษั ท ฯ เมื่ อ
เปรียบเทียบในปี นีแ้ ละปี ท่ีผ่านมาเป็ นอย่างไร ตลอดจนในอีกสามปี ขา้ งหน้าคาดว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามว่าในเรื่องของสื่อโฆษณาผลประกอบการของ
บริษัทฯถือได้ว่าเป็ นไปในทิศทางที่ดีขึน้ ช่วงปี 2562 ถึง 2563 ผลประกอบการลดลงค่อนข้างมาก แต่ในปี 2563 ถึง 2564
ผลประกอบการของบริษัทก็เพิ่มขึน้ มาอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทฯมีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึน้ อีก ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางบริษัทฯมองในเรื่องของโอกาสที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งก็คือเว็บ 3.0 ที่ได้
กล่าวถึงไปแล้ว คาดว่าในปี 2565 รายได้ของผลประกอบการบริษัทจะเพิ่มขึน้ มากกว่าในปี 2564 แต่จะมากน้อยเพียงใด
นัน้ ก็ตอ้ งประกอบกับแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการเปิ ดประเทศ และปั จจัยอื่น ๆ
นายกิ ต ติ ภ ณ สุน ทรพาณิ ช ได้ส อบถามเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในอี ก ประมาณสามถึ ง ห้า ปี ข้า งหน้า สัด ส่ ว นรายของ
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์และสัดส่วนในธุรกิจทางสื่อโฆษณาจะมีอตั ราเพิ่มขึน้ หรือลดลง
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถาม บริษัทฯยังคงดําเนินธุรกิจโฆษณา
ต่อไป ส่วนผลกําไรจะมากขึน้ หรือน้อยลง ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปั จจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย
ถ้าทุกอย่างเป็ นไปตามที่ทางบริษัทได้คาดการณ์ ในปี 2565 นีอ้ าจจะดีขนึ ้ กว่าในปี 2564 ส่วนในเรื่องของโรงพยาบาลรวม
ใจรักษ์ถือได้ว่าเป็ นการลงทุนในระยะยาวซึ่งใน 2 ถึง 3 ปี แรกไม่อาจจะคาดหวังได้ในเรื่องของผลกําไร แต่เมื่อผ่านพ้นมาถึง
ปี ท่ี 3 ได้ผลประกอบการของโครงการน่าจะเริ่มมีกาํ ไร
นายกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ได้มีการจัดหาหรือเตรียม
บุคลากรทางการแพทย์ไว้อย่างไร
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในด้านของการเตรียมพร้อม
ของบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลได้จดั เตรียมไว้เป็ นที่เรียบร้อย โดยจะแบ่งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ทํางานเต็มเวลาและทํางานพาร์ทไทม์
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการ D.OASIS ที่ได้ร่วมลงทุนกับหลายบริษัท
เกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจโฆษณา นอกจากนัน้ เงินปั นผล มีสดั ส่วนรายได้ท่จี ะเข้ามาภายในบริษัทเป็ นอย่างไร
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามว่าโครงการ D.OASIS เป็ นโครงการที่ตอ้ งใช้
เวลา ถ้าพิจารณาถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ของคนรุ่นใหม่ท่ีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตมากขึน้ เข้าไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง มี
การซือ้ ขายกัน สร้างรายได้ ในโลกเสมือนจริง แบรนด์ต่างๆก็ให้ความสนใจศึกษาเพื่อเข้าไปลงทุนเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่า
เป็ นโครงการแห่งโลกอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มองถึงทิศทางในอนาคต และจะมีบทบาทเข้าไป
ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อเข้าทําธุรกิจในโลกเสมือนจริงได้
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ D.OASIS จะมีขึน้ เมื่อใด และสามารถติดตามได้
ทางช่องทางไหน
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการ D.OASIS มีแผนจะเปิ ดให้ซอื ้ ขาย
NFT ในอีก 2 เดือนข้างหน้า ร่วมกับผูม้ ีช่ือเสียงและศิลปิ นจํานวน 25 คน ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดตามได้ในเพจเฟสบุ๊คของ
โครงการ D.OASIS
ปี 2564

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมชีแ้ จงว่า สําหรับงบดุลและบัญชีกาํ ไร
ขาดทุนของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีแล้ว
และได้จดั ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้วในรายงานประจําปี 2564 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งงบดุล
และบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบแล้วและมีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 36 ประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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หรือไม่

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดาํ เนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในร้อยละ 60 หากทาง
บริษัท จ่ายเกินจํานวนร้อยละ 100 ผิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับในส่วนไหนหรือไม่
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้ตอบข้อซักถามว่าการจ่ายเงินปั นผล
ของบริษัทที่มีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 60 สามารถกระทําได้และไม่ผิดกฎหรือข้อบังคับใดๆ
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่ากําไรในปี 2564 ยังไม่มากนัก แต่มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ที่สงู ดังนัน้ ในปี 2565 จะสามารถจ่ายปั นผลในอัตราเดียวกันได้หรือไม่
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ อธิบายว่าไม่อาจคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า แล้วแต่
สถานการณ์และปั จจัยต่างๆ ส่วนกิจการโรงพยาบาลจะมีผลตอบรับในทางที่ดีในระยะยาว และจะให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือ
หุน้ อย่างสมํ่าเสมอในระยะยาวเช่นเดียวกัน
นายประพันธ์ สินธุพนั ธ์เดชา ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่าบริษัทฯมีแผนการดําเนินงานอย่างไรกับอาคารบริเวณหน้า
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ในอนาคตจะมีการลงทุนหรือไม่อย่างไร และที่ดินบริเวณโลตัสอ่อนนุชมีแผนการดําเนินงานปรับ
มูลค่าทางบัญชีหรือไม่อย่างไร
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการได้ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทจัดซือ้ ที่ดินและ
อาคารดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็ นอีกหนึ่งโอกาสอันดีในอนาคตและมีความเหมาะสมกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ส่วนในเรื่องของที่ดินบริเวณโลตัสอ่อนนุชยังไม่มีแผนในการปรับมูลค่าทางบัญชี
นายประพันธ์ สินธุพนั ธ์เดชา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคตมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของโรงพยาบาล
รวมใจรักษ์อีกหรือไม่
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯเห็นว่าถ้าจะมีการเพิ่ม
ทุนอีก ก็น่าจะเป็ นผลดีต่อโครงการฯ เนื่องจากการจ่ายดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ลี ดลง
นายประพันธ์ สินธุพนั ธ์เดชา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หลังการที่เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทการแพทย์ สุขุมวิท
62 จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ จะมีทนุ จดทะเบียนเท่าใด
นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัท
การแพทย์ สุขุมวิท 62 จะมีทุนจดทะเบียน 1,545 ล้านบาท และบริษัทฯจะเป็ นผูล้ งทุนในบริษัทการแพทย์ สุขุมวิท 62
จํากัดเป็ นเงินจํานวน 500 ล้านบาท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
เห็นด้วย
35,729,343
เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง
บัตรเสีย
0
ใบ
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯ
และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจ่ายเงินปั นผลนัน้ บริษัทฯไม่มีขาดทุน
สะสม และได้จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็ นจํานวนเงิน 10,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในอัตราที่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60 ของ
กําไรสุทธิจากการดําเนินกิจการปกติ ซึ่งจากการจ่ายปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมามีดงั นี ้
รายละเอียด
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2563
0.40
109.38

ปี 2562
0.60
67.50

ปี 2561
0.90
73.12

สําหรับการจ่ายปั นผลในปี 2564 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ และกําไรสะสมของบริษัทฯประจําปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 60 สตางค์ จํานวน
60,450,262 หุน้ เป็ นเงินไม่เกิน 36,270,157.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 159.81 ของกําไรสุทธิของปี 2564 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ
60 ตามที่ได้กาํ หนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิ ดสมุดพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 6
พฤษภาคม 2565 และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดาํ เนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น
หรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าทีต่ ้องออกตามวาระ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมชีแ้ จงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผูท้ ่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
ตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ www.prakit.com ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เรื่องให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือ
รายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านที่พน้ จาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการ
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ รวมทั้ง กรรมการอิ ส ระที่ ค รบวาระได้ด ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการมาเกิ น 9 ปี เป็ น ผู้มี ค วามรู ้
ความสามารถ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็ นอิสระที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด
ก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมได้เชิญ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระตามข้อบังคับข้อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์
2) ดร.พิชยั จรรย์ศภุ รินทร์ และ 3) นายพิศาล ประหัษฎางกูร
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมชีแ้ จงว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระคือ
1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์
2) ดร.พิชยั จรรย์ศภุ รินทร์ และ
3) นายพิศาล ประหัษฎางกูร
กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง โดยบริษัทฯได้จดั ทําประวัติของผูถ้ กู เสนอชื่อเข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ ส่ง
ให้กับผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิโดยลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็ น
รายบุคคล ตามข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทกําหนดให้ผถู้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือ และบุคคลที่ผู้
ถือหุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ ที่ถือทัง้ หมด
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อ
บุคคลอื่นเข้ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถือ หุ้น ท่ านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่ มเติ มจากที่ค ณะกรรมการได้เสนออี ก นายศิ ว ะ ดิ ษ าภิรมย์
เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่อีกวาระ
หนึ่งตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี ้
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

2. ดร.พิชยั จรรย์ศภุ รินทร์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,728,243
1,100
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544
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3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน
ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมได้ชีแ้ จงว่าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท และช่ ว ยขับ เคลื่ อ นให้ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ แผนกลยุ ท ธ์ และนโยบายบริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน และเสนอ
ให้แต่งตัง้ นายภวัต ยุพาภรณ์ ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหลายด้าน และมีประสบการณ์ท่ีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เข้าเป็ นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกท่านหนึ่ง สําหรับประวัติ คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ของ นายภวัต ยุพาภรณ์ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แนะนํา คุณภวัต ยุพาภรณ์ ซึ่งได้เข้า
ร่วมฟั งการประชุมผูถ้ ือหุน้ อยู่ในห้องประชุมนีด้ ว้ ยว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะมีขอ้ สอบถามเรื่องใดๆเกี่ยวกับการขอเพิ่มกรรมการ
ของบริษัท และการเสนอให้แต่งตัง้ นายภวัต ยุพาภรณ์ เข้าเป็ นกรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ หรือ
ต้องการสอบถามกับคุณภวัต ยุพาภรณ์ ก็ได้
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามคณะกรรมการว่ามีความเห็นอย่างไรที่ได้เลือก คุณภวัต ยุพา
ภรณ์เข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการใหม่ และคุณสมบัติของกรรมการท่านนีเ้ ป็ นประโยชน์อย่างไรกับบริษทั
นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามว่า การที่เลือกคุณภวัต ยุพาภรณ์เข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการเนื่องจาก คุณภวัตมีประสบการณ์เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความรูท้ างด้าน
Health Care และเป็ นที่ปรึกษาให้กับโครงการที่เกี่ ยวกับ Metaverse ด้วยประสบการณ์ท่ีกล่าวมานีเ้ กี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลายอย่างของบริษัทฯ คุณภวัตน่าจะเข้ามาช่วยกันผลักดันองค์กรให้เดินหน้าไปด้วยกันได้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดาํ เนินการประชุมได้ชีแ้ จงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ บริษัทมีนโยบาย ดังนี ้
1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กบั กรรมการที่เป็ นพนักงานและรับเงินเดือนประจํา
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็ นลักษณะเบีย้ ประชุมตามจํานวนครัง้ ที่มาประชุม
สํา หรับ ปี 2565 นี ้ บริ ษั ท ยัง ไม่ ไ ด้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการค่ า ตอบแทน ทางคณะกรรมการบริ ษั ท ฯจึ ง เป็ น ผู้พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระให้ในอัตราเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังปรากฏตามตาราง
ชื่อและตําแหน่ง
นายพิศาล ประหัษฎางกูร
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
รวม
นายปรีชา เชาวโชติชว่ ง
กรรมการ
ที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด
รวม
นายวิเชียร นาคอินทนนท์
กรรมการ
นายโสมนัส ณ บางช้าง
กรรมการตรวจสอบและผูม้ คี วามรูท้ างบัญชีและการเงิน

หน่วย: บาท/ปี

ปี 2564

ปี 2565

600,000
600,000
1,200,000

600,000
600,000
1,200,000

600,000
840,000
1,440,000

600,000
840,000
1,440,000

360,000

600,000

240,000

20,000

หมายเหตุ: นายโสมนัส ณ บางช้าง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

และเห็นควรจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในบริษัท ที่ได้
เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ ครัง้ ละ 15,000 บาท เพิ่มจากปี 2564
ที่จ่ายครัง้ ละ 10,000 บาท
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถาม
หรือให้ความเห็นหรือไม่
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นให้ดาํ เนินการทําตารางแสดงการเปรียบเที ย บ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี ปัจจุบนั และปี ก่อนหน้าให้มีความเข้าใจรายละเอียดได้ง่าย
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถาม
หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี
ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของ
บริษัทกําหนดให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทกุ ครัง้ ซึ่งในปี 2565 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คาํ ปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรอง
งบการเงินได้ทันตามกําหนดแล้วเห็นควรเสนอบริษัทผูส้ อบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี
สําหรับปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด และ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรล์ ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนีเ้ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
1. นายพรชัย

กิตติปัญญางาม

2. นายธนากร

ฝักใฝ่ ผล

3. นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2778
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็ นเวลา 7 ปี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4879
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็ นเวลา 3 ปี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6817
ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ

และเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชี
บริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น
รวม
บริษัทฯ

ปี 2564
880,000
628,000
1,508,000

หน่วย: บาท/ปี

ปี 2565
915,000
652,000
1,567,000

โดย บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์กับ
บริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอ
เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุมสอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544
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นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามบริษัทบัญชีกิจจํากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษัท พร้อมทัง้ ให้อธิบาย
เหตุผลของการขอเพิ่มค่าสอบบัญชี
นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผูส้ อบบัญชีได้ตอบข้อซักถามว่าเหตุผลของการขอเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากว่ามี
กฎหมาย และ มาตราฐานบัญชีใหม่ๆออกมา ทําให้ปริมาณงานและจํานวนรายการในการตรวจสอบรายการต่างๆเพิ่มมาก
ขึน้ รวมทัง้ การเพิ่มขึน้ ของอัตราเงินเดือนพนักงานของบริษัทฯ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

35,729,343
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
ใบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
เลขานุการคณะกรรมการและผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่
จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่ามีผถุ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอ
เรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทัง้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 36 ประจําปี 2565 แล้วกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

(นายศิวะ ดิษาภิรมย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิศาล ประหัษฏางกูร)

(นายอภิรกั ษ์ อภิสารธนรักษ์)

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการที่ประชุม

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544
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