รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 35
ของ
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.40 น.
ณ ที่ทาํ การของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร

____
เริ่มประชุม เวลา 14.40 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. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
กรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมจํานวน 7 คน จากกรรมการทังหมด
้
8 คน คิดเป็ น 87.50 เปอร์ เซ็นต์ของกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมคือ นายมนูญ พาหิระ ขอลาป่ วย
พนักงานระดับบริหารผู้เข้ าร่วมประชุม มีดงั นี ้
น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกลุ

หัวหน้ าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริ ษัท

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 ้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นในระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4 ที่
ประธานกรรมการจะเป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ 7 ที่ นายพิชยั จรรย์ศภุ รินทร์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
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 งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ระเบียบการประชุมและ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
จากวันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิการเข้ าร่วมประชุมและปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บริ ษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯมีผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
้ ้น 1,160 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
60,450,262 หุ้น ส่วนในการ

หน้า 1

ประชุมวันนี ้มี ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่เข้ าประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 40 ราย
คิดเป็ นจํานวนหุ้น
36,851,943 หุ้น หรื อ ร้ อยละ 60.96 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
และแยกเป็ นดังนี ้
มาประชุมด้ วยตนเอง 12 ราย จํานวนหุ้น 25,831,052 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.73 ของจํานวนหุ้น
ทังหมด
้
รับมอบฉันทะมาประชุม 28 ราย จํานวนหุ้น 11,020,891 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 18.23 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดให้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะให้
นายพิชยั จรรย์ศภุ รินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมแทน จํานวน
3 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 6,145,595 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 10.17 ของจํานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทังหมด
้
ส่วนเรื่ องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดงั นี ้
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนัน้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ให้ ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง ในระเบียบวาระที่ 1 / ระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็ นระเบียบวาระที่ต้องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่ง
เป็ นระเบียบวาระรั บทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 / ระเบียบวาระที่ 3 ถึง
ระเบียบวาระ ที่ 7 จะใช้ วิธีกาบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว
ฝ่ ายเลขาฯได้ ทําการรวบรวมคะแนนไว้ แล้ ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ได้ โปรดกรุ ณายกมือ ลงคะแนนอีกครัง้ หนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็ นการยืนยันการลง คะแนนเสียง และจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุม เสร็จสิ ้น
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรื อ ขอให้ บริษัทฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมได้ ทกุ ระเบียบวาระโดย
ขอให้ แจ้ งชื่อและจํานวนหุ้น และซักถามได้ เมื่อจบการนําเสนอของบริษัทในแต่ละระเบียบวาระ
และได้ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 34 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่ารายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 34 ที่ได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นัน้ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 34 นี ้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการซักถามหรื อแก้ ไขรายงาน
การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 34 หรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแก้ ไข
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองดังนี ้
เห็นด้ วย
36,851,943
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2563
ประธานฯ แถลงว่าประเทศปี พ.ศ.2563 นับเป็ นปี แห่งการ “ล้ มละลายทางเศรษฐกิจของโลก” เนื่องจาก
เกิดโรคระบาด โควิด 19 อย่างรุนแรงและแพร่ไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ว แทบทุกประเทศได้ รับผลกระทบจากโรคระบาดครัง้ นี ้ จะ
มากน้ อยแล้ วแต่การควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ของแต่ละประเทศได้ ดีมากน้ อยแค่ไหน ประเทศที่ได้ รับผลกระทบ
มากที่สดุ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล และประเทศในทวีปยุโรปที่สว่ นใหญ่ก็ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันยังผล
ทําให้ เศรษฐกิจของประเทศเหล่านันเกิ
้ ดภาวะตกตํ่าและถดถอยกันอย่างมาก GDP หรื อผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติของแทบ
ทุกประเทศติดลบกันหมด เมื่อภาคเศรษฐกิจของประเทศหลักๆ เหล่านี ้ติดลบและต้ องปิ ดประเทศ ทําให้ การค้ าขายทัว่ โลกได้
หยุดชะงักลงอย่างรุนแรง เกิดการว่างงานในทุกกิจการและเดือดร้ อนกันถ้ วนหน้ า รัฐบาลแต่ละประเทศต้ องอัดฉีดเงินเข้ าสูภ่ าค
เศรษฐกิจ เพื่อกอบกู้สถานะการณ์ไม่ให้ เลวร้ ายไปกว่านี ้..
ประเทศไทยก็ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในครัง้ นี ้ และ เป็ นประเทศแรกที่พบคนติด
เชื ้อโควิด 19 หลังจากการระบาดของโรควิด 19 ครัง้ แรกที่เมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีน ในตอนแรก ๆ ของการระบาด คนส่วนใหญ่ก็
ยังมองโลกในแง่ดี คิดว่าคงจะเหมือนการระบาดของโรคซาร์ หรื อไข้ หวัดนก ที่มีขอบเขตการระบาดอยูใ่ นวงจํากัดและง่ายแก่
การควบคุมโรค แต่ทกุ อย่างกลับตรงกันข้ าม โรคโควิด 19 นี ้ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วมาก จากเอเซียพุง่ ตรงไประบาด
อย่างหนักในประเทศยุโรปและในสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นศูนย์กลางระบาดอย่างหนักและแพร่ไปยังทุกทวีปและทุกประเทศ ไม่มี
การยกเว้ น เศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อพบการระบาดของโรคโควิด19 ไปทัว่ โลกเช่นนี ้ก็ได้ รับกระทบไปทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิจ ไม่วา่ ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริการ ภาคการผลิต ต้ องหยุดชะงักไปอย่างสิ ้นเชิง ทําให้ เศรษฐกิจ
ของประเทสไทย ต้ องติดลบถึง 6.3 % ในปี 2563 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศอันดับต้ นๆ ที่สามารถควบคุม
การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ อย่างดีเยี่ยม ทําให้ ได้ รับการเชื่อถือในด้ านการมีระบบสาธารณสุขที่แข้ มแข็งและดีเด่นระดับ
โลก เพราะประชาชนชาวไทยให้ การร่วมมือในการป้องกันโรค ประกอบสภาวะสิง่ แวดล้ อมซึง่ เป็ นประเทศในเขตร้ อนก็มีสว่ น
ช่วยให้ การแพร่ระบาดเป็ นไปอย่างจํากัด..
สําหรับการประกอบการของธุรกิจของบริษัทฯก็ได้ ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในครัง้ นี ้ เป็ น
อย่างมาก ลูกค้ าส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนทางด้ านการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทําให้ ผลประกอบการในครึ่งปี แรก
ของบริษัทฯติดลบ บริษัทฯมาฟื น้ ตัวขึ ้นในไตรมาส 3 และ 4 ทําให้ บริษัทฯสามารถมีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุนและยังมีกําไร
อีกประมาณ 21 ล้ านบาทเศษ ซึง่ ทําให้ บริ ษัทฯยังมีเงินพอที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในปี นี ้ และคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระที่ 4 ในการประชุมครัง้ นี ้ ให้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น สําหรับ
ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ โดยบริษัทฯจะนําเงินกําไรสะสมของบริษัทฯส่วนหนึง่ มาสมทบในการจ่ายเงินปั นผลในครัง้
นี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯยังได้ รับเงินปั นผลที่ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ บริษัทฯเชื่อว่าแทบ
ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็จ่ายเงินปั นผลน้ อยลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ น ๆ มา
สําหรับโครงการการลงทุนของบริษัทฯในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นนั ้ ขณะนี ้การก่อสร้ างได้ ดําเนินไปตาม
หมายกําหนดการ การก่อสร้ างเป็ นไปตามแผน คาดว่าการก่อสร้ างโรงพยาบาลจะแล้ วเสร็จในปลายปี 2564 นี ้ และคาดว่า
จะเปิ ดดําเนินการได้ ประมาณเดือนมีนาคมหรื อเมษายน ปี 2565 โครงการนี ้ในระยะแรกมีความล่าช้ าอยูเ่ นื่องจากติดปั ญหา
เรื่ องการขอ EIA แต่ในทางกลับกันก็เป็ นช่วงจังหวะที่ดีที่โครงการทําการประมูลจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้ างและเครื่ องมือแพทย์
ในช่วงโควิด 19 ระบาด ทําให้ โครงการสามารถต่อรองราคาค่าก่อสร้ าง ค่าการติดตังงานระบบภายใน
้
และ เครื่ องมือแพทย์
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ต่าง ๆ ได้ ในราคาตํ่ากว่าราคากลางที่ประเมินไว้ ได้ มากกว่า 200 ล้ านบาท และเมื่อถึงช่วงเปิ ดโรงพยาบาล การระบาดของโรค
โควิด 19 คงจะเกือบจางหายไปแล้ ว
สําหรับกิจการของบริ ษัทฯในปี 2564 นี ้ บริษัทฯคาดว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะค่อย ๆจางลง
เนื่องจากเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายถํ ้าแล้ ว กล่าวคือได้ มีการพัฒนาวัคซีนขึ ้นหลากหลายยี่ห้อ และก็เริ่มมีการฉีดวัดซีนให้ กบั
ประประชนทัว่ โลกกันแล้ ว คาดว่าในกลางปี นี ้ทัว่ โลกจะสามารถฉีดวัคซีนให้ กบั คนทัว่ โลกได้ ประมาณ 1,000 ล้ านคน การ
ระบาดของโรคเริ่ มมีแนวโน้ มลดลงตามลําดับ คาดกันว่าในไตรมาส 3 หรื อ 4 ปี นี ้ จะมีการอนุมตั ิ Vaccine Passport ให้ ผ้ ู
ที่ผา่ นการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ซึง่ จะเป็ นผลดีตอ่ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ และการใช้ ชีวิตของคน
ส่วนใหญ่จะสามารถดําเนินไปได้ เกือบจะเป็ นปกติเหมือนตอนก่อนโควิด 19 ระบาด อุตสาหกรรมทางด้ านการตลาด การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ น่าจะค่อย ๆ กลับมาสูภ่ าวะปกติมากขึ ้น บริษัทฯคาดว่ากิจการของบริ ษัทฯคงจะมีแนวโน้ มดีกว่าปี ที่
ผ่านมาอย่างแน่นอน และคงต้ องรอให้ ถงึ ปี 2565 จึงค่อย ๆ กลับสูภ่ าวะก่อนโควิด 19 มีการคาดกันว่าภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยปี นี ้จะเติบโต ระหว่าง 2.5 – 3.5 % ขึ ้นอยูก่ บั ทัว่ โลกจะควบคุมการระบาดของโควิด 19 ได้ มากน้ อยแค่ไหน
เพราะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจของโลกเป็ นอย่างมาก..
นอกจากนี ้ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การของบริษัท ได้ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุม่ สําหรับปี 2563 ที่ผา่ นมาดังนี ้
เท่าที่ได้ ทราบกันแล้ วว่าในช่วงปี 2563 มีการระบาดของโรค โควิด 19 บริษัทต่างๆมีการชะลอการลงทุน
ทางด้ านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงอย่างมากทําให้ เกิดผลกระทบกับธุรกิจโฆษณาโดยตรง แต่หลังจากที่มีการควบคุมการ
ระบาดได้ ดีในช่วงแรกทําให้ ลกู ค้ าเริ่มมีการกลับมาใช้ งบในการโฆษณามากขึ ้น และบริษัทฯก็ได้ มีการปรับตัว มีการควบคุม
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการของบริษัทฯที่มีสดั ส่วนมากที่สดุ คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน พนักงานทุกคน
รวมถึงผู้บริหารและกรรมการได้ ให้ ร่วมมือในการลดเงินเดือนลง 10 – 15 % ทําให้ บริษัทฯสามารถลดค่าใช้ จ่ายลงได้ ถงึ 9.47 %
และจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ ้น ทําให้ บริษัทฯเห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆมีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน แต่
ก็มีธุรกิจบางประเภทที่มีการเติบโตอย่างก้ าวกระโดด อาทิเช่น Logistics และ E-Commerce มีการเติบโตขึ ้นอย่างมาก ซึง่
ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ในปี 2563 ที่ผา่ นมาจนถึงไตรมาสแรกในปี นี ้ บริษัทมีลกู ค้ าที่ดําเนินธุรกิจในส่วนนี ้เข้ ามาเป็ นลูกค้ า
ใหม่ของบริษัทฯ จํานวน 2 ราย ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญญาณที่ดี
อีกประการหนึง่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง คือการใช้ สื่อโฆษณา(Media)ต่างๆ ในปี 2562 – 2563 การใช่สื่อ
โฆษณาที่เป็ นสื่อ Traditional Media ลดลงถึง 24.14% ในขณะเดียวกัน สื่อทางด้ าน Social Media กลับมีการเติบโตขึ ้นถึง
21.53% ทางบริษัทจึงมีการเพิ่มช่องทางในการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้ องไว้ หลายแนวทางด้ วยกัน อาทิเช่น การให้ บริ การด้ าน Social
Media ให้ กบั ลูกค้ าในพื ้นที่ที่บริ ษัทมีสาขาอยูใ่ นต่างประเทศ ได้ แก่ เวียตนาม ลาว เขมร และ เมียนมาร์ โดยเมื่อปี ที่แล้ วได้ มี
การจัดตังที
้ ม Regional Digital Team มีการเพิ่มขอบเขตการให้ บริการของบริ ษัทในเรื่ องของ งานอีเว้ นท์ งาน Activation
Campaign งาน Online Digital Campaign รวมทังงานด้
้
าน E-Commerce มีการเติบโตขึ ้นอย่างมาก ซึง่ จากการประเมิน
ธุรกิจด้ าน E-Commerce มีมลู ค่าถึงประมาณ 220,000 ล้ านบาท และบริษัทมีการขยายเข้ าไปในธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น โครงการ
โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ตามที่ท่านประธานได้ รายงานต่อที่ประชุมไปแล้ ว
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นจํานวน 11,900 หุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับลูกค้ า Logistics และ
E-Commerce ใหม่ 2 ราย ของบริษัทคือบริษัทใด และบริษัทมีแนวทางในการเข้ าไปในตลาดและวางเป้าหมายอย่างไร
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นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
สําหรับลูกค้ าใหม่ของบริษัทด้ าน Logistics และ E-Commerce ขณะนี ้สามารถบอกชื่อได้ เพียงบริษัทเดียว
คือ JT&T เนื่องจากมีการเผยแพร่ผลงานใน Website ของบริษัทแล้ ว ส่วนอีกบริ ษัทไม่สามารถบอกชื่อได้ เนื่องจากอยูร่ ะหว่าง
การทํางาน ส่วนนโยบายบริษัทจะเป็ นผู้ให้ บริการเป็ น E-Commerce Enablers ให้ กบั ลูกค้ าที่เป็ นบริษัทขนาดกลางและเล็ก
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ที่บริ ษัทได้ เข้ าร่วม
ลงทุนนัน้ จะเป็ นโรงพยาบาลแบบทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง มีเป้าหมายที่จะให้ บริ การในเขตพื ้นที่ไหน และมีนโยบายจะเข้ าร่วม
กลุม่ เป็ นเครื อข่าย กับกลุม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรื อไม่
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ในขณะนี ้ทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์
ในเบื ้องต้ นจะเป็ นโรงพยาบาลแบบทัว่ ไป ให้ บริการกับประชาชนในบริ เวณตังแต่
้ สะพานพระโขนงจนถึงสี่แยกบางนา และจะ
เป็ นโรงพยาบาลแบบอิสระไปก่อน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ชี ้แจงว่า สําหรับงบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วในรายงานประจําปี 2563 ของบริษัทพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
เห็นชอบแล้ ว และมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 35 ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่ และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
36,851,943
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้ อบังคับ ข้ อ 34 ของ
บริษัทฯและตามมาตรา115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เรื่ องการจ่ายเงินปั นผลนัน้ บริษัทฯไม่มีขาดทุน
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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 2563 นี ้ ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริ ษัทฯประจําปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ จํานวน
60,450,262 หุ้น เป็ นเงินไม่เกิน 24,180,104.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 107.51 ของกําไรสุทธิของปี 2563 ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 60
ตามที่ได้ กําหนดไว้ ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิ ดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 6
พฤษภาคม 2564 และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม
ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นหรื อไม่ และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
เห็นด้ วย
36,851,943
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยัง
ไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาในการคั
้
ดเลือกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
้ นกรรมการของบริษัทฯ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตังเป็
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเวบไซด์ของบริษัทฯที่ www.prakit.com ตังแต่
้ วนั ที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เรื่ องให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้ า แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรื อรายชื่อ
บุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาใน
คุณสมบัติตา่ งๆ รวมทังประวั
้
ติและประสบการณ์ทํางานและความเหมาะสมเป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้อง
ออกตามวาระ ได้ สร้ างคุณประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯโดยตลอด และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เสมอมา นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ครบวาระที่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และเสนอความเห็น
อย่างเป็ นอิสระเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้ อบังคับข้ อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทัง้ 2 ท่าน คือ
1. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการ
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เมื่อกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมแล้ ว ก่อนการลงคะแนนเสียง นายเฉลียว พุฒตาล ผู้รับมอบ
อํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ ขอให้ ที่ประชุมโหวตกรรมการเป็ นรายบุคคล และ แจ้ งขอไม่รับรองกรรมการอิสระที่
ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี ที่ประชุม รับทราบ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาแล้ วจะขอเสนอ
1. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯอีกครัง้ 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 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่
อีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการได้ เสนอ ดังนี ้
1. นายโสมนัส ณ บางช้ าง
เห็นด้ วย
36,850,843
ไม่เห็นด้ วย
1,100
งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์
เห็นด้ วย
36,851,943
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
------บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อการลงมติแล้ วเสร็จ จึงได้ เชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้ าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายศิวะ ดิษาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนันในปี
้
2563 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้ รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ
หน้ าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้ าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริ ษัทในแต่
ละกรณี โดยในปี 2563 บริ ษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการดังกล่าวน้ อยกว่าตามที่ได้ ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 34 ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 กรรมการทุกท่านได้ ตกลงลดค่าตอบแทนลง
เพื่อช่วยลดค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ สรุปได้ ดงั นี ้
1.นายพิศาล ประหัษฏางกูร ในฐานะกรรมการเป็ นเงิน 540,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นเงิน 540,000.- บาท ต่อปี รวมเป็ นเงิน 1,080,000.- บาท ต่อปี
2. นายปรี ชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็ นเงิน 540,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษา
อาวุโสทางการตลาด เป็ นเงิน 756,000.-บาท ต่อปี รวมเป็ นเงิน 1,296,000.- บาท ต่อปี
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็ นเงิน 324,000.- บาท ต่อปี
4. นายโสมนัส ณ บางช้ าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็ นเงิน
184,000.- บาท ต่อปี
นอกจากนี ้ บริษัทฯยังได้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารง
ตําแหน่ง ในบริ ษัทฯ ที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ครัง้ ละ
10,000.-บาท
และสําหรับในปี 2564 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
กรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน

เท่ากับที่ได้ ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในปี 2563 ดังนี ้
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 ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็ นเงิน
200,000.- บาท ต่อปี
รวมทังจ่
้ ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้
เข้ าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี 2563 เช่นเดียวกัน
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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
36,840,043
ไม่เห็นด้ วย
------งดออกเสียง
11,900
บัตรเสีย
-------

เสียง
เสียง
เสียง
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 2564 นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความสามารถในการให้ บริ การ การให้ คําปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบ
การเงินได้ ทนั ตามกําหนดแล้ ว เห็นควรเสนอบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สําหรับ ปี 2564 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรื อนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 คนใดคนหนึ่ง
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน 880,000.- บาท เพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2563
เป็ นเงิน 38,800.-บาท ไม่มีค่าบริ การอื่น และขอเสนอให้ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริ ษัท
ย่อย คือ บริ ษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จํากัด และ บริ ษัท มาร์ เก็ตติ ้ง ไดร์ ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชี
รวมกันเป็ นเงิน 628,000.-บาท เพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 เป็ นเงิน 23,200.-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
36,851,943
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
------เสียง
งดออกเสียง
------เสียง
บัตรเสีย
------เสียง
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่ อง
อื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถุ ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื่ องอื่นๆหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆเข้ าพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทังที
้ ่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม
แทน ที่ได้ มาเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 35 ประจําปี 2564 แล้ วกล่าวปิ ดประชุม เวลา 16.05 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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