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รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 34
ของ
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.15 น.
ณ ที่ทาํ การของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร

____
เริ่มประชุม เวลา 14.10 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 เปอร์ เซ็นต์ของกรรมการบริษัท
พนักงานระดับบริหารผู้เข้ าร่วมประชุม มีดงั นี ้
ผู้อํานวยการส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
1. น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกลุ
ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2563 ที่เข้ าร่วมประชุม
น.ส.สลีลา พุทธิจรุงวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จํากัด
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 7 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
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขาที่ประชุมได้ แจ้ งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
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จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิการเข้ าร่วมประชุมและปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯมีผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
้ ้น 1,225 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
60,450,262 หุ้น ส่วนในการ
้ ้น 37 ราย
คิดเป็ นจํานวนหุ้น
ประชุมวันนี ้มี ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่เข้ าประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมทังสิ
34,228,075 หุ้น หรื อ ร้ อยละ 56.62 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
และแยกเป็ นดังนี ้
มาประชุมด้ วยตนเอง 10 ราย จํานวนหุ้น 24,737,398 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40.92 ของจํานวนหุ้น
ทังหมด
้
รับมอบฉันทะมาประชุม 27 ราย จํานวนหุ้น 9,490,091 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.70 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดให้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะให้
1. นายพิชยั
จรรย์ศภุ รินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมแทน จํานวน
2 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 3,182,642 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 5.26 ของจํานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทังหมด
้
2. นายโสมนัส ณ บางช้ าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้ าร่วมประชุมแทน จํานวน 2 ราย คิด
้
เป็ นจํานวนหุ้น 3,079,553 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 5.09 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 บริ ษัทฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมได้ ทกุ วาระโดยขอให้
แจ้ งชื่อและจํานวนหุ้น และซักถามได้ เมื่อจบการนําเสนอของบริษัทในแต่ละวาระ
และได้ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 33 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่ารายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 33 ที่ได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นัน้ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 33 นี ้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการซักถามหรื อแก้ ไขรายงาน
การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 33 หรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแก้ ไข
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ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองดังนี ้
เห็นด้ วย
34,228,075
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562
ประธานฯ แถลงว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ที่ผา่ นมา ยังอยูใ่ นภาวะถดถอยเมื่อเทียบกับปี 2561
กล่าวคือ ในปี 2561 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยูท่ ี่ 3.6% และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย
อยูท่ ี่ 4.1% แต่ในปี 2562 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยูท่ ี่ 3.0% และของประทศไทยอยูท่ ี่ 2.4% แสดงให้
้
่มเข้ าสูส่ ภาวะถดถอย สาเหตุหลักคือสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
เห็นว่าเศรษฐกิจทังของโลกและประเทศไทยเริ
ประเทศจีนได้ ทวีความรุนแรงและเข้ มข้ นขึ ้นในทุกกรณี ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมลดราวาศอก ทําให้ ประเทศต่างๆทัว่ โลกต่างได้ รับ
ผลกระทบกันอย่างทัว่ ถึง เศรษฐกิจโลกก็พลอยปั่ นป่ วนไปด้ วย การค้ าขายที่เคยซื ้อง่ายขายคล่องก็เริ่มฝื ดเคือง จนทําให้ ทกุ
ประเทศพลาดเป้าหมายในการส่งสินค้ าออกและนําสินค้ าเข้ าจากต่างประเทศ ทุกประเทศใช้ มาตรการประหยัดและรัดเข็มขัด
เพื่อความอยูร่ อด
สําหรับปี 2563 นี ้ ประเทศไทยยังพบกับปั ญหาใหญ่ที่เกิดขึ ้นและถาโถมเข้ ามาหาประเทศไทยอย่างไม่หยุด
หย่อน โดยเฉพาะประเทศไทยปี นี ้จะเป็ นปี ที่น่าเป็ นห่วงอย่างยิ่งจากสงครามการค้ าระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ ประเทศจีน ซึง่
ยังไม่มีสญ
ั ญาณบวกมากนักและประเทศไทยยังมีปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ ้น คือ ภัยแล้ งที่รุนแรงมาก ทําให้ การเพาะปลูก
้
อนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาก็ยงั มีโรคโคโรนาไวรัส หรื อ COVID–19
ทังในและนอกฤดู
้
ไม่สามารถทําได้ นอกจากนันในปลายเดื
ซึง่ เกิดขึ ้นในเมืองอูฮ่ นั่ ประเทศจีน และโรคนี ้ได้ แพร่ระบาดไปประเทศต่างๆทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
และประเทศจีนได้ ออก
ประกาศห้ ามคนจีนออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และได้ ปิดเมืองต่างๆหลายเมืองไม่ให้ คนเข้ าออกเพื่อป้องกันโรคแพร่
กระจาย
ประเทศไทยซึง่ เคยได้ รับอานิสงค์จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวจีนและประเทศอื่นๆมาเที่ยวประเทศไทยปี ละประมาณ
40 ล้ านคน ก็พลอยได้ ผลกระทบอย่างรุนแรงไปด้ วย ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรื อที่พกั โรงแรม ห้ องอาหารต่างๆเท่านัน้
ธุรกิจอื่นๆก็พลอยเงียบสงัดไปทุกหนแห่ง ทําให้ เศรษฐกิจซบเซาที่สดุ ศูนย์การค้ าและแหล่งช็อปปิ ง้ ต่างๆก็เงียบเหงาไร้ ผ้ คู น
วิกฤตครัง้ นี ้น่าจะใหญ่หลวงไม่แพ้ เศรษฐกิจช่วง “ฟองสบูแ่ ตก” ในปี 2540 มีการคาดการณ์วา่ ถ้ าโรค COVID–19 สามารถ
ควบคุมได้ ในเดือนกรกฎาคมนี ้ เศรษฐกิจของไทยน่าจะกลับมาขยายตัวได้ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี นี ้ และเชื่อว่าการ
เจริญเติบโตของ GDP ในปี 2563 ของไทย จะอยูร่ ะหว่าง 1.00 – 2.4 %
สําหรับธุรกิจโฆษณาของประเทศไทยในปี ที่ผา่ นมาก็มีปัญหาไม่แพ้ กบั เศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจ
เริ่มถดถอยลูกค้ าก็ใช้ จ่ายด้ านโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยลง เพราะการโฆษณานันขึ
้ ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็ น
ั ญาณฟื น้ ตัว การโฆษณาจะเพิ่มมากขึ ้น แต่ยามใดเศรษฐกิจถดถอย สิง่ แรกที่ลกู ค้ าทําคือตัดงบ
สําคัญ ถ้ าเศรษฐกิจเริ่มมีสญ
โฆษณา อย่างไรก็ดีบริษัทของเราก็ได้ พยายามร่วมใจกันทํางาน ถึงแม้ จะต้ องทํางานหนักขึ ้น เราทุกคนก็ร่วมกันทุม่ เททํางาน
ให้ กบั ลูกค้ า จนเราสามารถทําผลประกอบการและมีกําไรได้ ดีพอสมควร กล่าวคือ เราได้ กําไรจากการประกอบการในปี 2562
เป็ นเงินจํานวน 53.73 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้ จ่ายปั นผลกําไรต่อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 60 สตางค์ ซึง่ เท่ากับ
67.5 % ของกําไรสุทธิ โดยรายละเอียดจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมวาระที่ 4 ต่อไป
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สําหรับการก่อสร้ างของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นนั ้ ขณะนี ้ได้ ตอกเสาเข็มเรี ยบร้ อยแล้ ว และกําลังอยูใ่ น
ระหว่างการทําสัญญาว่าจ้ างกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ าง คาดว่าการก่อสร้ างจะแล้ วเสร็จภายใน 24 เดือน และสามารถเปิ ด
ดําเนินการได้ ในปี 2565 บริษัทเชื่อมัน่ ว่าการลงทุนในโรงพยาบาลจะให้ ผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว และบริษัทสามารถลงทุน
ในโครงการนี ้ได้ โดยใช้ เงินสะสมของบริษัทที่สะสมมากว่า 40 ปี โดยไม่ต้องเพิ่มทุนหรื อกู้ธนาคารมาลงทุนแต่ประการใด
ในปี 2563 นี ้ อย่างที่เรี ยนให้ ทราบแล้ วว่า ประเทศไทยกําลังผจญกับปั ญหาเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรค COVID–19 ที่แพร่ระบาดไปทัว่ โลก สร้ างปั ญหากับทุกประเทศ ทุกธุรกิจ ไม่เว้ นแต่รายเดียว บริ ษัทก็หวังว่าการ
ระบาดของโรคร้ ายแรงนี ้จะสิ ้นสุดลงในหน้ าร้ อนนี ้ และถ้ าเป็ นอย่างที่ทกุ คนหวังไว้ เศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย
น่าจะมาฟื น้ ตัวได้ ในไตรมาสที่ 3 และ ที่ 4 ของปี นี ้
ถึงแม้ ปี 2563 จะเป็ นปี ที่ยากลําบากของเศรษฐกิจไทย บริษัทก็จะพยายามฟั นฝ่ าอุปสรรคและร่วมมือกัน
แก้ ปัญหา เพื่อให้ บริษัทของเราได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ บริษัทเคยพบอุปสรรคเช่นนี ้ในปี “ฟองสบูแ่ ตก” เมื่อปี 2540 บริษัท
ก็สามารถฟั นฝ่ ามาได้ ฉะนันบริ
้ ษัทเชื่อว่าถ้ าเราร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ ปัญหา เราคงสามารถนําพาบริษัทของเราให้
ผ่านพ้ นวิกฤตในครัง้ นี ้ไปได้ เช่นกัน
นอกจากนี ้ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริษัท ได้ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่ สําหรับปี 2562 ที่ผา่ นมาดังนี ้
ในปี 2562 ที่ผา่ นมาภาพรวมของวงการโฆษณาอยูใ่ นสภาวะทรงตัวไม่มีการเจริ ญเติบโตมากนัก ที่จะมีการ
เติบโตที่เห็นได้ ชดั คือสื่อทางด้ านออนไลน์ที่มีอตั ราส่วนที่ 15.8% ของงบโฆษณาทังหมด
้
ที่รองลงมาคือสื่อโรงภาพยนต์ และ
บริษัทคาดการณ์วา่ สื่อทางด้ านออนไลน์ในปี นี ้อาจจะขึ ้นถึง 20% ของงบโฆษณาทังหมด
้
เนื่องจากปั ญหาของ COVID-19 จะ
กระตุ้นให้ มีการใช้ สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น โดยในส่วนของงานสื่อออนไลน์บริษัทได้ เตรี ยมทีมงานไว้ รองรับมานานกว่า 5 ปี ทํา
ให้ บริษัทมีความพร้ อมในด้ านนี ้
สําหรับภาพรวมของบริษัทในปี 2562 ที่ผา่ นมา ลูกค้ ามีการใช้ จ่ายเงินโฆษณาด้ านต่างๆผ่านบริ ษัทอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดี โดยมียอดใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในช่วงครึ่งปี หลัง และในปี 2562 นี ้บริษัทได้ มีการตังที
้ มงานทางด้ าน
Content เพื่อผลิต Digital Content เพิ่มขึ ้น ทําให้ ปัจจุบนั บริษัทสามารถผลิต online content เองบางส่วนได้ อย่างรวดเร็วโดย
ไม่ต้องจ้ างบุคคลภายนอกซึง่ สามารถตอบโจทย์ให้ กบั ลูกค้ าในโฆษณาด้ าน digital ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้บริษัทยังได้ ตงั ้
ทีมงาน Reginal Digital เพื่อให้ บริการกับลูกค้ าของบริษัทที่มีความต้ องการที่จะทําโฆษณาด้ านออนไลน์ในประเทศเวียตนาม
พม่า และเขมร ซึง่ บริษัทมีสาขาของบริษัทอยูใ่ นประเทศดังกล่าวนี ้อยูแ่ ล้ วเพิ่มมากขึ ้นโดยให้ มีการบริหารจัดการจากประเทศ
ไทย
อย่างไรก็ตามด้ วยปั ญหาของเศรษฐกิจที่ตกตํ่าไปทัว่ โลกรวมทังปั
้ ญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ก็เป็ นโจทย์ที่ท้าทายของบริ ษัทซึง่ บริษัทก็ได้ กําหนดนโยบายขึ ้นหลายๆอย่างเพื่อจะทําให้ บริษัทผ่านวิกฤตนี ้ไปให้ ได้ และบริษัท
ก็ยงั มีข่าวดีที่เกิดขึ ้นโดยบริ ษัทสามารถหาลูกค้ าใหม่ๆเพิ่มขึ ้นมาได้ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เบอรรี่ ยคุ เกอร์
จํากัด การท่องเที่ยวของมาเก๊ า โคโคบุรี ซินเจนต้ า ซึง่ บริษัทสามารถเสนองงานมาได้ ตงแต่
ั ้ ต้นปี 2563 เพียงแต่รอให้
เศรษฐกิจของประเทศพร้ อมกว่านี ้เท่านัน้
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หลังจากประธานฯและกรรมการผู้จดั การ ได้ แถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาให้
ที่ประชุมได้ ทราบแล้ วนัน้
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
นายยุทธนา วรฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นจํานวน 2 หุ้น ได้ สอบถามถึงแนวโน้ มของรายได้ ค่าบริการของบริ ษัทที่ลดลง
นันเนื
้ ่องมาจากพฤติกรรมของลูกค้ าที่เปลี่ยนไปใช้ สื่อโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ทมากขึ ้นหรื อไม่ และบริษัทมีมาตรการแก้ ไขปั ญหา
นี ้อย่างไร
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริษัทได้ ตอบข้ อซักถามนี ้ว่า ถ้ าดูจากตัวเลขยอดรายได้
โฆษณาของบริษัทที่ลดลงจะมาจากค่านายหน้ าส่วนหนึง่ และค่าผลิตงานโฆษณาอีกส่วนหนึง่ ลูกค้ าอาจจะมองว่าการโฆษณา
ผ่านสื่อ DIGITAL เป็ นการใช้ เงินด้ านโฆษณาลดลงด้ วย แต่บริษัทเห็นว่าการใช้ เงินด้ านสื่อโฆษณา DIGITAL จริงๆจะต้ อง
มากกว่านี ้ ซึง่ ความคิดกี่ยวกับเรื่ องนี ้ยังไม่มีข้อสรุป และการที่ลกู ค้ าใช้ เงินลดลงก็ทําให้ ยอดขายในบางพื ้นที่ของลูกค้ าลดลง
ด้ วย บริ ษัทก็พยายามเก็บข้ อมูลต่างๆและชี ้แจงให้ ลกู ค้ าทราบ ในขณะเดียวกันบริษัทก็พยายามหาแหล่งรายได้ ใหม่ๆให้ กบั
้ ม REGIONAL DIGITAL เพื่อ
บริษัท เช่นการผลิตชิ ้นงานโฆษณาบางส่วนเองโดยไม่ต้องใช้ บคุ คลภายนอก และการจัดตังที
ให้ บริการกับลูกค้ า
นายยุทธนา วรฤทธิ์ ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซงึ่ คาดว่าจะเปิ ด
ให้ บริการได้ ประมาณกลางปี 2565 นัน้ คาดว่าจะมีกําไรภายในกี่ปีนับแต่วนั เริ่มเปิ ดดําเนินการ
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการฯ ได้ ตอบข้ อสอบถามนี ้ว่า ทางโครงการคาดการว่าจะ
สามารถถึงจุดคุ้มทุนในการดําเนินงานได้ ภายใน 5 ปี และเริ่มมีกําไรหลังจากนัน้
นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นจํานวน 23,430 หุ้น ได้ สอบถามว่า ในปี 2563 นี ้ มีปัจจัยด้ านลบหลาย
อย่างทังปั
้ ญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปั ญหาเศรษฐกิจถดถอย บริษัทมีนโยบายหรื อกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้
และลดค่าใช้ จ่ายอย่างไร
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการฯ ได้ ตอบข้ อสอบถามนี ้ว่า ในเรื่ องของการเพิ่มรายได้ บริษัท
ได้ พยายามหาลูกค้ าเพิ่มขึ ้น โดยบริษัทเคยเผชิญปั ญหาแบบเดียวกันนี ้ในช่วงปี 2540 ยุคฟองสบูแ่ ตก ขณะนี ้ทุกคนในบริษัทก็
พร้ อมใจกันลดเงินเดือน 10-15% เริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน 2563 นี ้เป็ นต้ นไปจนถึงสิ ้นปี เพื่อลดค่าใช้ จ่ายของบริษัท และถ้ า
ธุรกิจฟื น้ ขึ ้นมาบริษัทจะคืนเงินส่วนที่หกั ไว้ นี ้ให้ กบั ทุกคน และบริษัทน่าจะสามารถอยูร่ อดได้ เพราะบริษัทไม่มีภาระดอกเบี ้ย.
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่า สําหรับงบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วในรายงานประจําปี 2562 ของบริษัทพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
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งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
เห็นชอบแล้ ว และมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 34 ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
คุณชญานุช กัณหปกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามเรื่ องทรัพย์สินไม่มี
ตัวตนเกี่ยวกับโปรแกรมทางอินเตอร์ เน็ทที่บริ ษัทใช้ อยู่ดวู ่ามีมลู ค่าไม่มาก ไม่ทราบว่าโปรแกรมล้ าสมัยไปแล้ วหรื อยังและบริ ษัท
จะมีแผนจะปรับปรุงอย่างไร
น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกลุ ผู้อํานวยการส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ ตอบข้ อซักถามนี ้ว่า
ทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตนคือโปรแกรมทางบัญชีที่ใช้ อยูใ่ นปจัจจุบนั และอีกส่วนหนึง่ คือลิขสิทธิ์ตวั อักษรที่แผนกอาร์ ตใช้ สําหรับการ
ออกแบบงานต่างๆ เป็ นโปรแกรมที่ได้ รับอนุญาตถูกต้ อง ไม่มีวนั หมดอายุ จึงไม่จําเป็ นต้ องมีการปรับปรุง
คุณชญานุช กัณหปกรณ์ ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี ้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ มีผลต่อบริษัทอย่างไร
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าข้ อมูลที่บริษัทใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นข้ อมูลที่บริษัทซื ้อ
มาจากบริษัทที่เป็ นตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศซึง่ มีการปฎิบตั ิตามกฏหมายนี ้อยูแ่ ล้ ว
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34,228,075
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้ อบังคับ ข้ อ 34 ของ
บริษัทฯและตามมาตรา115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เรื่ องการจ่ายเงินปั นผลนัน้ บริษัทฯไม่มีขาดทุน
สะสม และได้ จดั สรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ไว้ แล้ วเป็ นจํานวนเงิน 10,000,000 บาท ครบ ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามกฎหมายแล้ ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิจาก
การดําเนินกิจการปกติ
สําหรับการจ่ายปั นผลในปี 2562 นี ้ ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของบริษัทฯประจําปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 60 สตางค์ จํานวน 60,450,262 หุ้น
เป็ นเงินไม่เกิน 36,270,157.20 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.50 ของกําไรสุทธิของปี 2562 ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 60 ตามที่กําหนดไว้
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ตามนโยบายของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิ ดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34,228,075
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยัง
ไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาในการคั
้
ดเลือกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
้ นกรรมการของบริษัท
หุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตังเป็
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเวบไซด์ของบริษัทที่ www.prakit.com ตังแต่
้ วนั ที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เรื่ องให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้ า แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับ
้
ติและ
การคัดเลือก คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาในคุณสมบัติตา่ ง ๆ รวมทังประวั
ประสบการณ์ทํางานและความเหมาะสมเป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้องออกตามวาระ ได้ สร้ างคุณประโยชน์
ให้ แก่บริ ษัทโดยตลอด และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สจุ ริตเสมอมา นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่
ครบวาระได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็ นอิสระเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และตามข้ อบังคับข้ อ 21 ของ
บริษัทจํานวน 3 ท่านคือ
1. นายมนูญ พาหิระ
2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม
และคณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ วจะขอเสนอ
1. นายมนูญ พาหิระ
2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง

กรรมการอิสระ
กรรมการ
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3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการบริษัทอีกครัง้ หนึง่ โดยบริษัทฯได้ จดั ทําประวัติของ
ผู้ถกู เสนอชื่อเข้ ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรื อไม่
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้ เสนออีก นายศิวะ ดิษาภิรมย์
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่
อีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการได้ เสนอ ดังนี ้
1. นายมนูญ พาหิระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

34,226,975
1,100
-------------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
เห็นด้ วย
34,228,075
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์
เห็นด้ วย
34,228,075
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อการลงมติแล้ วเสร็จ จึงได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้ าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนันในปี
้
2562 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 2563 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 2562 รวมทังจ่
้ ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
ในบริษัทฯที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี
2562 เช่นเดียวกัน
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการเสนอ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการ
สอบถามหรื อให้ ความเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
34,228,075
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
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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 2563 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความสามารถในการให้ บริ การ การให้ คําปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบ
การเงินได้ ทนั ตามกําหนดแล้ ว เห็นควรเสนอบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สําหรับ ปี 2563 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรื อนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 คนใดคนหนึ่ง
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน 841,200.- บาท เพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2562
เป็ นเงิน 51,200.-บาท ไม่มีค่าบริ การอื่น และขอเสนอให้ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริ ษัท
ย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จํากัด และ บริษัท มาร์ เก็ตติ ้ง ไดร์ ว เวิรลด์ไวด์(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชี
รวมกันเป็ นเงิน 604,800.-บาท เพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2562 เป็ นเงิน 24,800.-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
34,228,075
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่ อง
อื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถุ ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื่ องอื่นๆหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆเข้ าพิจารณา
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทังที
้ ่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม
แทน ที่ได้ มาเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 34 ประจําปี 2563 แล้ วกล่าวปิ ดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์ )

ลงชื่อ

(นายพิศาล ประหัษฏางกูร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายปรี ชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ )

__
_______เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิษาภิรมย์)
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