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ท่ี บช 8/2559      

วนัท่ี   8   เมษายน   2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย        1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 29 

                 2. รายงานประจาํปี 2558 

  3. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 

  4. ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

  6. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

  7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

8. ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 

  ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัประจาํปี    ผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 30  ประจาํปี  พ.ศ.2559  ในวนัจนัทร์ท่ี  25  เมษายน  2559  เวลา  14.00  น.  ณ  ท่ีทาํการของบริษทัฯ เลขท่ี  88  ซอยสุขมุวิท 62 

แยก 3  ถนนสุขมุวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 29  ซ่ึงได้ประชุม 

เมื่อวนัที่  23  เมษายน  2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 29  ไดจ้ดัประชุมข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน 2558  โดยมีสาํเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอรายงานการประชุมดงักล่าว  

    ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 

      หนา้ 1 



 
                           

  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 ใน

หัวขอ้ ขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการและงบการเงิน  

ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  2 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯในรอบปี  2558  

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด 

วนัที ่ 31  ธันวาคม  2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2558 ตามท่ีแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) หวัขอ้งบการเงิน ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ  และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้   

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชี

กาํไรขาดทุน  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2558  ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ  และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้ 

ระเบียบวาระที่ 4   พจิารณาจดัสรรเงินกาํไร และอนุมัติเกีย่วกบัการจ่ายเงินปันผล  สําหรับ 

    รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2558  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯและบริษทัในเครือมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมจากการดาํเนินงานปกติหลงัหกัภาษี

สาํหรับปี 2558  จาํนวน 50.13 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน(ท่ีดิน)หลงัหกัค่าใชจ่้ายและภาษี จาํนวน 64.87 ลา้นบาท  และมีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมอีก 1.49 ลา้นบาท รวมเป็นกาํไรสําหรับปี 2558 เป็นเงิน  116.49 

ล้านบาท โดยไม่มีขาดทุนสะสม บริษทัฯจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นได้ตาม

ขอ้บงัคบัขอ้  34  ของบริษทัฯ และตามมาตรา  115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ .2535     นอกจากน้ีตามข้อบังคับข้อ 34  ของบริษัทฯ  และตาม มาตรา  116 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.2535  บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถา้มี)  จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึง

บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้จาํนวน  10,000,000.-บาท  ครบจาํนวนร้อยละ  

10  ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรประจาํปีไวเ้ป็นเงินทุนสาํรอง

เพ่ิมเติมก่อนจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีอีก  

   หนา้ 2   



 
                           

  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  ในปี 2558  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ

หลังหักภาษีสําหรับปี  2558  จํานวน  50.13 ล้านบาท  และมีกําไรสุทธิจากการขาย

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(ท่ีดิน)หลงัหกัค่าใชจ่้ายและภาษี จาํนวน 64.87 ลา้นบาท  และมี

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมอีก 1.49 ลา้นบาท รวมเป็นกาํไรสาํหรับปี 

2558 เป็นเงิน 116.49 ลา้นบาท   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จากกําไรสุทธิจากผลการ

ดาํเนินงานปกติของบริษทัทั้งหมดและกาํไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

(ท่ีดิน)หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาษีอีกบางส่วน ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท(โดยคิดจากจาํนวน

หุ้น  54,200,000 หุ้น  ไม่รวมหุ้นทุนซ้ือคืนจํานวน  5,800,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

54,200,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของกาํไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปกติ

(มากกวา่อตัราการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี 2557  ซ่ึงจ่ายอตัรา 0.80 บาทต่อหุน้หรือ

คิดเป็นร้อยละ 93.63  ของกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานปกติ)  ส่วนกาํไรสุทธิจากการขาย

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(ท่ีดิน)หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาษีส่วนท่ีเหลือเห็นควรกนัไว้

ชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จาํกดั ท่ีบริษทัยงัคงมีภาระท่ีจะตอ้งชาํระ

อีกจาํนวน 149.62 ลา้นบาท  โดยกาํหนดปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  เพ่ือสิทธิใน

การรับเงินปันผลในวนัท่ี  9  พฤษภาคม  2559  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 

พฤษภาคม  2559 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 21 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1  ใน  3  หรือใกลเ้คียงท่ีสุด ในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง  โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูท่ี้จะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  และ กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น  อาจไดรั้บเลือกตั้ง

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกก็ได ้  ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  30  น้ี  มี

กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 3  คน  ดงัน้ี 

 1. นายประกิต   อภิสารธนรักษ ์ ประธานกรรมการ 

 2. นายพิชยั    จรรยศุ์ภรินทร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู  กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาแต่ในการคดัเลือกผูท่ี้จะมาดํารง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  

   หนา้ 3 



 
                           

  

ไดพ้ิจารณาในคุณสมบติัดา้นต่างๆ รวมทั้งประวติัและประสบการณ์การทาํงานและความ 

เหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า

คณะกรรมการทุกท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด รวมทั้งยงัปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างระมดัระวงั รับผิดชอบ และซ่ือสัตยสุ์จริตเสมอมา จึงสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี    

 1. นายประกิต   อภิสารธนรักษ ์ กรรมการ 

 2. นายพิชยั    จรรยศุ์ภรินทร์  กรรมการอิสระ 

 3. นายพิศาล  ประหษัฎางกรู  กรรมการ 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัมีนโยบาย 

 1. จ่ายค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหก้บักรรมการท่ีเป็นพนกังานและรับเงินเดือนประจาํ 

3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลกัษณะเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีมาประชุมโดยให้

รับเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000.00 บาท 

สาํหรับในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินใหก้บักรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่ไดรั้บ

เงินเดือน  ดงัต่อไปน้ี 

นายพิศาล   ประหษัฎางกรู  ในฐานะกรรมการ  600,000.00 บาท และในตาํแหน่งรองประธาน

กรรมการบริหาร 600,000.00 บาท รวมเป็นเงิน  1,200,000.00 บาท ต่อปี 

    นายวเิชียร   นาคอินทนนท ์ ในฐานะกรรมการ  เป็นเงิน 360,000.00 บาท ต่อปี 

นายปรีชา   เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการเป็นเงิน  600,000.00 บาท  และในฐานะท่ีปรึกษา

อาวโุสทางการตลาด  840,000.00 บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.00 บาท ต่อปี  

นายโสมนสั  ณ  บางชา้ง  ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผูมี้ความรู้ทางบญัชีและการเงิน  

เป็นเงิน  200,000.00 บาทต่อปี 

และจ่ายค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไม่ได ้ ดาํรงตาํแหน่ง

ในบริษทัฯ ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถื้อหุ้น 

แต่ละคร้ังๆ ละ 10,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุมท่ีจ่ายไปสําหรับปี 

2558 เท่ากบัท่ีจ่ายในปี 2557   
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สําหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ  มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุม

กรรมการในอตัราเดียวกนักบัปี 2558 

ค่าตอบแทนอ่ืน  ไม่มี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัฯเห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ไดรั้บเงินเดือน 

    สาํหรับปี 2559 เช่นเดียวกบัปี 2558 รวมทั้งเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

อิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้ด ํารงตําแหน่งในบริษัทท่ีได้เข้าร่วมประชุมในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังๆ ละ 10,000.00 บาท   

ระเบียบวาระที่ 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ 

    ผู้สอบบัญชี 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี   และกําหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทน  ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  38  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ซ่ึงในปี 2559 น้ี 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากความสามารถในการใหบ้ริการ  การใหค้าํปรึกษา

ในการสอบบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลาแลว้  เห็นควรเสนอบริษทัฯ

ผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบริษทัมาแลว้เป็นเวลา 4 ปี  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสําหรับปี 2559  โดยเสนอ นายพรชัย  กิตติปัญญางาม  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2778  หรือ นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรับอนุณาตเลขท่ี 

2889 หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4879 จาก บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั  

คนใดคนหน่ึง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559  และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 

2559  เป็นจาํนวนเงิน  660,000.00 บาท  (หกแสนบาทถว้น)  ไม่มีค่าบริการอ่ืน (ค่าสอบบญัชี

ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 620,000.00 บาท ไม่มีค่าบริการอ่ืน) 

 นอกจากน้ี  ได้เสนอให้ บริษทั บญัชีกิจ จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย คือ บริษทั 

ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จาํกดั และบริษทั มาร์เก็ตต้ิง ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2559 อีกดว้ยโดยมีค่าสอบบญัชีรวม  510,000.00 บาท   

บริษทั บัญชีกิจ จาํกัด ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งนายพรชยั  กิตติปัญญางาม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2778 หรือนางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2889  หรือนายธนากร  
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ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4879  จากบริษทั บญัชีกิจ จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี  2559  โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  1,170,000.00 บาท  

ไม่มีค่าบริการอ่ืน 

 ระเบียบวาระที ่8   เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี)    

 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุม  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว  โดยพร้อมเพรียงกนั  และ

หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้  ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายโสมนัส ณ บางช้าง  กรรมการ หรือ นายมนูญ พาหิระ 

กรรมการอิสระ บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้

  อน่ึง  บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมมาพร้อมน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ) โปรดกรอก

ขอ้ความและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั้งประทบัตรา (หากมี)  และส่งกลบัคืนมายงับริษทัฯ พร้อมเอกสารหรือหลกัฐานท่ี

ตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนวนัประชุม  เพ่ือความเรียบร้อยในการจดัเตรียมการ

ประชุม  หรือยืน่หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวน้ีต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด  ณ  สถานท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วม

ประชุม 

      โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

      (นายประกิต       อภิสารธนรักษ)์ 

                 ประธานกรรมการ  

 

หมายเหตุ  1.   กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี  2558 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่มโปรดแจง้ความ

ประสงคด์งักล่าวเป็นหนงัสือระบุ ช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีอยู ่และส่งมายงั ฝ่ายทะเบียนหุน้ บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(มหาชน) เลขท่ี 88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง

โทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมล ์ linda@prakit.com  

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในวาระใดของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้

สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมไดท่ี้ฝ่ายทะเบียนหุน้ บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(มหาชน) เลขท่ี 88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง

โทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมล ์ linda@prakit.com หรือทาง website ของบริษทั www.prakit.com 
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