รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 33
ของ
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.15 น.
ณ ที่ทาํ การของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ 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
4. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง
กรรมการ
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
กรรมการ
6. นายพิชยั จรรย์ศภุ รินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนูญ พาหิระ
8. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ของกรรมการบริษัท
พนักงานระดับบริหารผู้เข้ าร่วมประชุม มีดงั นี ้
1. น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกลุ
หัวหน้ าส่วนการเงิน และเลขานุการบริษัท
ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี พ.ศ.2561 ที่เข้ าร่วมประชุม
น.ส.สลีลา พุทธิจรุงวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จํากัด
ผู้แทนของบริษัท สามสิบสี่ออดิท จํากัด ผู้ตรวจสอบภายใน
นายธนาดล 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 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
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นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขาที่ประชุมได้ แจ้ งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
จากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิการเข้ าร่วมประชุมและปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
้ ้น 1,222 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
60,450,262 หุ้น ส่วนในการ
บริ ษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯมีผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
ประชุมวันนี ้มี ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่เข้ าประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 46 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น
37,224,372 หุ้น หรื อ ร้ อยละ 61.58 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
และแยกเป็ นดังนี ้
มาประชุมด้ วยตนเอง 22 ราย จํานวนหุ้น 28,038,591 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.38 ของจํานวนหุ้น
้
ทังหมด
รับมอบฉันทะมาประชุม 24 ราย จํานวนหุ้น 9,185,781 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.20 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 3,294,642 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 8.85 ของจํานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทังหมด
2. นายโสมนัส ณ บางช้ าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้ าร่วมประชุมแทน จํานวน 3 ราย คิด
้
เป็ นจํานวนหุ้น 3,101,553 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 8.33 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 เมื่อจบการนําเสนอของบริ ษัทในแต่ละวาระ
และได้ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 32 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่ารายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 32 ที่ได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นัน้ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 32 นี ้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการซักถามหรื อแก้ ไขรายงาน
การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 32 หรื อไม่
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแก้ ไข
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองดังนี ้
เห็นด้ วย
37,224,372
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561
ประธานฯ แถลงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 นันยั
้ งอยูใ่ นภาวะที่การฟื น้ ตัวอย่างไม่มนั่ คง เดิม
คาดว่าในปี 2561 ควรจะเป็ นปี ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูท่ ี่ 4.5% ของ GDP แต่ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดความผันผวนทาง
การค้ าของโลก นัน่ คือเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังความสัน่ สะเทือนและปั่ นป่ วน
ให้ กบั วงการค้ าของโลก มีมาตรการตอบโต้ ทางการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศในยุโรป ทําให้ การค้ าของโลกสะดุดไม่ไหลลื่นอย่างที่ควรจะเป็ น อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ยงั สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคไป
ได้ ดีพอสมควร ยังมีอตั ราการก้ าวหน้ าทางด้ านส่งออกเพิ่มขึ ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้ ประเทศไทยมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) อยูท่ ี่ 4.1% สูงกว่าปี ที่แล้ วเล็กน้ อย สภาพัฒน์ ฯได้ คาดการณ์ GDP หรื อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปี นี ้อยูท่ ี่ 3.5-4.5% ช่องห่างมีถงึ 1 % ทําให้ เห็นถึงความไม่แน่นอนและความผันผวนในการค้ าของโลกในปี นี ้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังเติบโตก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ บางช่วงจะเกิดปั ญหาที่ทําให้ นกั ท่องเที่ยว
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่พอใจและหยุดชะงัก ไม่มาท่องเที่ยวมากเหมือนเช่นเคย แต่ไทยก็สามารถแก้ ไขและทําความ
เข้ าใจกับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจนกลับมาท่องเที่ยวไทยเหมือนเดิมในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ ายของปี นอกจาก
้
นี ้ยังมีนกั ท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปนที
ุ่ ่เพิ่มขึ ้น ทําให้ ทงปี
ั ้ 2561 เรามีนกั ท่องเที่ยวทังหมด
ประมาณ 38 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 3 ล้ านกว่าคน คาดว่าการท่องเที่ยวจะยังเจริญเติบโตได้ ดีตอ่ ไปในปี นี ้ ซึง่ จะนําเงิน
เข้ าสูป่ ระเทศอย่างเป็ นกอบเป็ นกําเหมือนปี ที่ผา่ น ๆ มา
วงการโฆษณาของไทย ก็มีการเจริญเติบโตประมาณ 2.2% โดยเฉพาะในสื่อหลัก(off line) ซึง่ ได้ แก่ สื่อทาง
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ มียอดโฆษณาทังสิ
้ ้น 105,457 ล้ านบาท แต่เนื่องจากในปั จจุบนั สื่อหลักมีแนวโน้ มจะทรงตัวและ
ทรุดตัวลง ขณะเดียวกันสื่อออนไลน์ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น บริษัทคาดว่าสื่อออนไลน์จะเข้ ามามีบทบาทเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ซึง่ ในอีก
ไม่เกิน 10 ปี สื่อออนไลน์จะมีอตั ราส่วนเพิ่มเป็ น 50% ของงบโฆษณาของประเทศไทย เพราะในปั จจุบนั อัตราส่วนระหว่าง
สื่อหลักกับสื่อออนไลน์อยูท่ ี่ 70 ต่อ 30 ซึง่ โฆษณาในสื่อออนไลน์ยงั ไม่มีสถาบันไหนตรวจสอบตัวเลขการโฆษณาอย่างถูกต้ อง
หรื อใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง ฉะนันตั
้ วเลขยอดการโฆษณาส่วนใหญ่จงึ เป็ นเฉพาะสื่อหลักหรื อสื่อออฟไลน์ ซึง่ จะเห็นได้ จาก
ตัวเลขการโฆษณาของอุตสาหกรรมโฆษณาของไทย มีแต่ทรงตัวหรื อทรุดลง จึงเป็ นการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้ วนและไม่ตรงตาม
ความเป็ นจริง
สําหรับธุรกิจโฆษณาของบริ ษัท ในปี 2561 มีการเจริญเติบโตมากพอสมควร กล่าวคือ บริษัทมีกําไรสุทธิ
จากผลประกอบการเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ถึง 29% กล่าวคือ ปี 2560 บริษัทได้ กําไรสุทธิ 58 ล้ านบาทเศษ แต่ในปี 2561 บริษัท
ได้ กําไรสุทธิ 74.8 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 16.8 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจากการทํางานอย่างหนักของพนักงานทุกคนและ
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ผลงานทางด้ านธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมาก ทําให้ บริษัทมีกําไรต่อหุ้น 1.23 บาท และในปี นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
จ่ายปั นผลหุ้นละ 90 สตางค์ นับเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 72% ของกําไรสุทธิ ซึง่ จะขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4
ต่อไป และจะได้ นํากําไรส่วนที่เหลือไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทํางานหลังจากที่บริ ษัทได้ ใช้ งานมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี ให้
ทันสมัยและน่าทํางาน และอนึ่งถ้ าเทียบราคาหุ้นในตลาดอยูท่ ี่ประมาณ 12 บาท อัตราการจ่ายปั นผลของบริ ษัทในปี นี ้จะอยู่ที่
7.5% และบริ ษัทได้ ทําการจ่ายปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่า 5% ของมูลค่าราคาหุ้นในตลาดมาตลอดและเป็ นหนึง่ ใน
บริษัทที่รักษาการจ่ายปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ จนผู้ถือหุ้นบางส่วนซื ้อหุ้นและเก็บไว้ รับปั นผลอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงราคาหุ้นที่
ขึ ้นลงในตลาดหลักทรัพย์
สําหรับโครงการโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ ที่บริ ษัทได้ ร่วมทุนกับบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) นัน้ เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม ที่ผา่ นมา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม(EIA)ของโครงการได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้ อมฯของกรุงเทพมหานครแล้ ว ขณะนี ้กําลังรอเอกสารอย่างเป็ นทางการจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม(สผ) เมื่อโครงการฯได้ รับเอกสารอย่างเป็ นทางการแล้ วก็จะ
สามารถลงมือก่อสร้ างตามแผนได้ ซึง่ คาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ 30 เดือนในการก่อสร้ างโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ ให้ แล้ วเสร็จ
และสามารถเปิ ดดําเนินการรักษาพยาบาลคนไข้ ได้ บริษัทพร้ อมแล้ วที่จะลงทุนในโครงการนี ้เป็ นเงิน 300 ล้ านบาท ซึง่ เงิน
ลงทุนทังหมดนี
้
้เป็ นเงินที่บริษัทได้ สะสมมาตังแต่
้ เริ่มเปิ ดกิจการมาจนถึงปั จจุบนั บริษัทของเราเป็ นบริษัทหนึง่ ในไม่กี่บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินสะสมมากเพียงพอที่จะบริหารธุรกิจโดยไม่ต้องใช้ เงินเบิกเกินบัญชี หรื ออีกนัยหนึง่ ใช้ เงินหมุนเวียนใน
การทําธุรกิจด้ วยเงินออมของเราเอง โดยไม่ต้องเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารเลย รวมทังการลงทุ
้
นในธุรกิจอื่น ๆ ในเครื อบริษัท
เราเองด้ วย บริ ษัทของเรามีสนิ ทรัพย์สทุ ธิรวมทางบัญชีอยูท่ ี่ 919,277,343.-บาท หรื อมูลค่าหุ้นในทางบัญชีอยูท่ ี่ห้ นุ ละ 15.25
บาท ไม่มีหนี ้สินใด ๆ ทังสิ
้ ้น
้
ซึง่ ได้ แก่ธุรกิจ ออฟไลน์
ส่วนแนวโน้ มธุรกิจโฆษณาในปี 2562 มีการคาดการณ์วา่ ตลาดโฆษณาทังหมด
(สื่อหลัก)และธุรกิจออนไลน์จะเติบโตไม่ตํ่ากว่า 5% ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจโลกว่าจะผันผวนมากน้ อยเพียงใด บริษัทคาดว่า
ธุรกิจในเครื อของบริษัทจะยังสามารถเติบโตไปได้ ควบคูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่เป็ นเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้ าต่างๆ ก็ยงั มีความจําเป็ น ยามใดเศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโตดีการโฆษณาก็จะเพิ่มมากขึ ้น
ในทางกลับกันถ้ าเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าหรื อมีอปุ สรรคมากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะลดน้ อยลง สําหรับลูกค้ าของ
บริ ษัทในปี 2562 ได้ ประเมินแล้ วว่ามีแนวโน้ มไม่น้อยกว่าปี ที่ผ่านมา เพียงแต่ในระยะไตรมาสแรกของทุกปี ซึง่ เป็ นมาหลายปี
แล้ ว ลูกค้ าของบริษัทมักจะใช้ เงินโฆษณาน้ อย ทําให้ ไตรมาสแรกมีผลประกอบการออกมาดูไม่สวยเท่านัน้ แต่หลังจากนัน้
ลูกค้ าก็จะทะยอยใช้ เงินเพิ่มขึ ้น ๆ ดังเช่นปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทเชื่อว่า ด้ วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของบริษัททุกคนที่พร้ อมทํางานหนัก เพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี่ที่ถาโถมเข้ ามาตลอดเวลา ทําให้ บริษัทต้ องตื่นตัวและเตรี ยมพร้ อมเสมอสําหรับการเปลี่ยน
้ ใ่ นความไม่ประมาท และพร้ อมจะเผชิญกับทุกการ
แปลงในทุก ๆ ด้ าน ด้ วยประสบการณ์ที่มีมากว่า 41 ปี ทําให้ บริษัทตังอยู
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในโลกใบนี ้
นอกจากนี ้ คุณอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริษัท ได้ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่ สําหรับปี 2561 ที่ผา่ นมาดังนี ้
ในปี 2561 ที่ผา่ นมา ภาพรวมของวงการโฆษณาของประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะที่ดีขึ ้นจากปี 2559 และ
2560 ในปี 2561 สื่อ Digital TV และ หนังสือพิมพ์ มีการลดลงอย่างมาก แต่สื่อ On Line กลับมีการเติบโตขึ ้นมากอย่างเห็นได้
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ชัด ซึง่ สื่อออนไลน์มีแนวโน้ มที่จะเป็ นไปตามที่คณ
ุ ประกิตฯ ประธานกรรมการบริ ษัทได้ คาดการณ์ไว้ วา่ ในอนาคตสื่อออนไลน์
กับสื่อออฟไลน์จะมีสดั ส่วน 50:50 ของงบโฆษณาทังหมด
้
บริษัทฯได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมตังที
้ มงานทํางานด้ านสื่อ
ออนไลน์มาตังแต่
้ ปี 2550 ถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีทีมงานด้ านนี ้เติบโตขึ ้นอย่างมาก นอกจากนี ้บริษัทยังเห็นการเติบโตของธุรกิจ
สื่อออนไลน์จากสํานักงานของบริษัทที่มีอยูใ่ นต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เวียตนาม และเมียนมาร์ ที่มีการเติบโตขึ ้นอย่างเห็นได้
ชัดเช่นเดียวกัน ซึง่ ทีมงานด้ านสื่อออนไลน์ของบริษัทในประเทศไทยก็ช่วยสนับสนุนงานด้ านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศด้ วย
สําหรับภาพรวมของบริษัทในปี 2561 ที่ผา่ นมา บริษัทมีรายได้ จากค่าบริ การจากการผลิตสื่อโฆษณา
น้ อยลงอย่างมาก แต่มีรายได้ จากค่านายหน้ าจากการซื ้อมีเดียเพิ่มขึ ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะปั จจุบนั ลูกค้ า
จะจ่ายค่าผลิตสื่อโฆษณาไม่สงู มากเหมือนในอดีต แต่จะเปลี่ยนมาผลิตสื่อโฆษณาทางออนไชน์ในราคาตํ่า ขณะเดียวกันลูกค้ า
ได้ นําเงินไปซื ้อสื่อออนไลน์มากขึ ้น ทําให้ บริษัทมีผลประกอบการค่อนข้ างดีสําหรับปี 2561 โดยปั จจัยสําคัญคือบริษัทมีการ
เติบโตทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ ้นถึง 44.58 ล้ านบาทหรื อ 107% จาก ปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ เป็ นไป
ตามภาวะความต้ องการของตลาดได้ คอ่ นข้ างรวดเร็ว อีกประการหนึง่ บริษัทไม่มีการแบ่งแยกธุรกิจโฆษณาออกจากกันเหมือน
เอเยนซี่อื่นที่แยกธุรกิจด้ านการผลิตสื่อโฆษณา ด้ านมีเดีย อีเว้ นท์ ออกจากกัน ทําให้ บริษัทมีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง และ
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี ้สามารถมัน่ ใจได้ วา่ บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะความต้ องการของตลาด
้ วนของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มมาก
โฆษณา โดยในอนาคตบริษัทจะเข้ าไปให้ ความสําคัญในด้ านธุรกิจสื่อออนไลน์รวมทังในส่
ขึ ้น บริษัทมีการเข้ าไปศึกษาและพิจารณาที่เข้ าไปลงทุนหรื อมีสว่ นร่วมในธุรกิจดังกล่าวด้ วย
หลังจากประธานฯ และกรรมการผู้จดั การ ได้ แถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา
ให้ ที่ประชุมได้ ทราบแล้ ว เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
นายวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจํานวน 1,463,590 หุ้น ได้ สอบถามถึงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ช่อง Digital TV ที่อาจจะลดลง จะมีผลกระทบกับรายได้ ของบริ ษัทและจะมีต้นทุนสูงขึ ้นหรื อไม่ และในอนาคตอีก 2-3 ปี
ข้ างหน้ า ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก 4G เป็ น 5G จะทําให้ รายได้ ของบริษัทเพิ่มขึ ้นบ้ างหรื อไม่
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นแรกว่า ในเรื่ องของ
การเปลี่ยนแปลงของช่อง Digital TV ที่อาจจะลดลงนัน้ ปั จจุบนั การซื ้อสื่อทาง Digital TV บริ ษัทไม่ได้ ซื ้อตามจํานวนช่องที่มี
อยู่ แต่จะเลือกซื ้อเป็ นโปรแกรมตามความนิยมของผู้ชม ดังนันการที
้
่ Digital TV จะมีน้อยช่องลงจึงไม่น่าจะเป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
กระทบกับบริ ษัท ส่วนประเด็นที่สองเรื่ องการเปลี่ยนจาก 4G เป็ น 5G จะทําให้ สื่อเร็วขึ ้น มีการเสพคอนเทนต์จากสื่อได้ มาก
ขึ ้น จะมีผลให้ มีการใช้ เงินในการซื ้อสื่อมากขึ ้น อาจจะส่งผลให้ ธุรกิจด้ านสื่อออนไลน์ดีขึ ้น
นายวิชยั จิรเจริ ญกิจกุล ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั มีธุรกิจขายตรงค่อนข้ างมาก จะมีผลกระทบกับ
รายได้ ของบริษัทหรื อไม่
นายอภิรักษ์ ฯ ได้ ตอบว่าในส่วนนี ้ไม่มีผลกระทบอะไร เพราะส่วนใหญ่ธุรกิจขายตรงจะเป็ นเรื่ องของธุรกิจ
ขนาดเล็กหรื อ SME แต่บริ ษัทมีข้อมูลและเครื่ องมือที่จะให้ บริ การกับลูกค้ าของบริ ษัทที่เป็ นระดับกลางและใหญ่จึงไม่มีผลกับ
บริษัท
นายวิชยั จิรเจริ ญกิจกุล ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริ ษัทมีบริ ษัทย่อยหลายบริ ษัท ดังนันในอนาคต
้
บริ ษัทมีนโยบายที่จะทํากี่ยวกับ Platform ที่คล้ ายกับ Amazon.com หรื อไม่
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นายอภิรักษ์ ฯ ได้ ตอบว่า บริษัทมีเข้ าไปช่วยลูกค้ าที่มี Platform ของตัวเอง และประสานงานกับบริ ษัทที่เป็ น
Technology Partner เพื่อช่วยเหลือลูกค้ าที่สนใจจะการสร้ าง Platform ของตนเองขึ ้น แต่บริ ษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเป็ น
เจ้ าของ Plat Form เอง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่า สําหรับงบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วในรายงานประจําปี 2561 ของบริษัทพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
เห็นชอบแล้ ว และมีมติให้ นํา เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 33 ประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
37,224,372
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 โดยบริ ษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ของกําไร
สุทธิจากการดําเนินกิจการปกติ
สําหรับการจ่ายปั นผลในปี 2561 นี ้ ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของบริษัทฯประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 90 สตางค์ จํานวน 60,450,262 หุ้น เป็ นเงิน
ไม่เกิน 54,405,235.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 72.64 ของกําไรสุทธิของปี 2561 ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 60 ตามที่กําหนดไว้ ตาม
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นโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิ ดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
37,224,372
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 3 ท่านคือ
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
2. นายพิชยั จรรย์ศภุ รินทร์
3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม
และคณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ วจะขอเสนอ
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
2. นายพิชยั จรรย์ศภุ ริ นทร์
3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ

โดยบริษัทฯได้ จดั ทําประวัติของผู้ถกู เสนอชื่อเข้ ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ ว
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
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ท่านใดต้ องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรื อไม่
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
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. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
เห็นด้ วย
37,224,372
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. นายพิชยั จรรย์ศภุ รินทร์
เห็นด้ วย
37,223,272
ไม่เห็นด้ วย
1,100
งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
เห็นด้ วย
37,224,372
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อการลงมติแล้ วเสร็จ จึงได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้ าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนันในปี
้
2561 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้ รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ
หน้ าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้ าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริ ษัทในแต่
ละกรณี โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
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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 2562 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 2561 รวมทังจ่
้ ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
ในบริษัทฯที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี
2561 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
37,224,372
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 2562 นี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความสามารถในการให้ บริ การ การให้ คําปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบ
การเงินได้ ทนั ตามกําหนดแล้ ว เห็นควรเสนอบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สําหรับ ปี 2562 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรื อนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อ นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 คนใดคนหนึ่งเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2562 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน 790,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2561 ไม่มี
ค่าบริ การอื่น และขอเสนอให้ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ประกิต แอด
เวอร์ ไทซิ่ง จํากัด และ บริ ษัท มาร์ เก็ตติ ้ง ไดร์ ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมกันเป็ นเงิน 580,000.บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2561
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
37,224,372
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
นางสุวฒ
ั นา ขอดิลกรัตน์ ผู้ถือหุ้นจํานวน 16,500 หุ้น ได้ สอบถามถึงการลงทุนสร้ างโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ วา่ มีการ
ลงทุนที่คอ่ นข้ างสูง บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนของการลงทุนในโรงพยาบาลหรื อไม่ และมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนของ
บริษัทหรื อไม่
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมแถลงว่า ปั จจุบนั บริษัทมีการลงทุนใน
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ 30% บมจ.สหยูเนี่ยน 40% ส่วนที่เหลือเป็ นผู้ร่วมก่อตังและคุ
้
ณหมอ ทางโครงการจะเรี ยกทุนจด
ทะเบียนประมาณ 1,000 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือจะกู้จากธนาคาร ในกรณีที่โครงการมีความจําเป็ นที่จะต้ องเพิ่มทุน บริษัทจะ
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รักษาสัดส่วน 30% ในการลงทุนไว้ บริษัทจะพิจารณาจัดหาเงินลงทุนสําหรับการเพิ่มทุนจากทรัพย์สนิ ที่บริษัทมีอยูก่ ่อน เช่น
ที่ดินที่ซอยสุขมุ วิท 50 ที่ให้ ทาง Tesco Lotus เช่าอยูม่ ีระยะเวลา 30 ปี โดยจะไม่พยายามให้ เป็ นภาระกับผู้ถือหุ้น หรื อถ้ า
จําเป็ นจริงๆบริ ษัทอาจจะเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนที่จดทะเบียนไว้ 100 ล้ าน บาท แต่เรี ยกชําระไว้ เพียง 60% คงเหลืออีก
40% ในส่วนนี ้ก่อน
นายวิชยั
จิรเจริ ญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจํานวน 1,463,590 หุ้น กล่าวว่าในส่วนของการเพิ่มทุนเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลเป็ นเรื่ องของอนาคต แต่ขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทจําเป็ นต้ องเพิ่มทุนหรื อไม่ และอยากให้ บริษัท
พิจารณาในเรื่ องของธุรกิจ Platform ด้ วย
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมแถลงว่า สําหรับธุรกิจหลักของบริษัท
คือธุรกิจโฆษณานัน้ บริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องเพิ่มทุน เนื่องจากบริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนอยูม่ ากที่จะใช้ ในการดําเนินการและขยาย
งานในส่วนนี ้ และไม่จําเป็ นต้ องใช้ วงเงินกู้จากธนาคาร และบริ ษัทไม่มีหนี ้สินใดๆ ส่วนการลงทุนใน Platform นัน้ เห็นว่าเป็ น
การลงทุนที่ใช้ เงินลงทุนมาก และบริษัทไม่มีความรู้ความชํานาญในส่วนนี ้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในงานที่บริ ษัทถนัด และ
ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ อภิรักษ์ เป็ นผู้ดแู ลในส่วนนี ้
้ ่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทังที
แทน ที่ได้ มาเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 33 ประจําปี 2562 แล้ วกล่าวปิ ดประชุม เวลา 15.30 น.
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ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
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(นายพิศาล ประหัษฏางกูร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายปรี ชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ )

เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิษาภิรมย์)
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