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วนัท่ี   5     เมษายน   2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 31 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย        1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 30 

                 2. รายงานประจาํปี 2559 

  3. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 

  4. ประวติัของผูส้อบบญัชี 

  5. ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

  7. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

  8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

9. ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 

  ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั ประกิต โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัประจาํปี    ผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 31  ประจาํปี  พ.ศ.2560  ในวนัศุกร์ท่ี  21  เมษายน  2560  เวลา  14.00  น.  ณ  ท่ีทาํการของบริษทัฯ เลขท่ี  88  ซอยสุขมุวทิ 62 

แยก 3  ถนนสุขมุวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 30  ซ่ึงได้ประชุม 

เมื่อวนัที่  25  เมษายน  2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30  ไดจ้ดัประชุมข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน 2559  โดยมีสาํเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอรายงานการประชุมดงักล่าว  

    ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 

      หนา้ 1 



 
                           

  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 ใน
หัวขอ้ ขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการและงบการเงิน  
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  2 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯในรอบปี  2559  

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด 
วนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 ตามท่ีแสดงไวใ้น
รายงานประจาํปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) หวัขอ้งบการเงิน ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ  และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้   

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชี
กาํไรขาดทุน  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2559  ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ  และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้ 

ระเบียบวาระที่ 4   พจิารณาจดัสรรเงินกาํไร และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
    ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2559 บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานหลงัหักภาษี 54.89 ลา้น

บาท (รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1.32 ลา้นบาท) ไม่มีขาดทุน
สะสม บริษทัฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดต้ามขอ้บงัคบัขอ้ 34 ของบริษทัฯ 
และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 โดยบริษทัไดจ้ดัสรร
ทุนสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้จาํนวน  10,000,000.00 บาท  ครบจาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแลว้ และบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ
จากการดาํเนินงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่าน
มา 

 
รายละเอียดจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้(บาท) 1.00 0.80 1.00 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิจาก
การดาํเนินงาน 

108.12% 93.63% 77.13% 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัจ่าย
ปันผลใหผู้ถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

   หนา้ 2 



 
                           

  

1. ไม่จดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีเงินทุนสาํรองครบถว้นตามกฎหมาย
กาํหนดแลว้ 

2. จ่ายปันผล เป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน  5,495,480 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 
5,495,480.00 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
รายใดมีเศษของหุน้เดิมคงเหลือหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายเป็นเงินสดแทนการจ่าย
หุน้ปันผลในอตัราการหุน้ละ 0.10 บาท 

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 5,495,480.00 
บาท ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลทั้งหุน้ปันผลและเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็น
เงินรวมทั้งส้ินประมาณ 11 ลา้นบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ี
กฎหมายกาํหนดไว ้ซ่ึงบริษทัจะนาํเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสดชาํระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  
บริษทักาํหนดปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี  4  
พฤษภาคม  2560  และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม  2560 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จัดสรรและจําหน่ายเพื่อ 
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เ น่ืองจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน  94,438,800 บาท  คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

94,438,800 หุน้ และมีทุนชาํระแลว้ 54,954,800 บาท คิดเป็นหุน้สามญัจาํนวน 54,954,800 หุน้ 

ยงัคงมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2536 ท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรรและจาํหน่ายคงเหลืออีกจาํนวน 39,484,000 หุ้น นาํมารองรับการจ่ายหุ้นปัน

ผลได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้

นาํหุ้นสามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนไวแ้ลว้และยงัไม่ไดมี้มติจดัสรรและจาํหน่ายจาํนวนไม่

เกิน 5,495,480 หุ้น มาจัดสรรให้กับผูถื้อหุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษทัใน

ระเบียบวาระท่ี 4 ส่วนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ หากจะมีการเสนอขายในอนาคตจะได้

นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาขออนุมติัการจดัสรรต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 21 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1  ใน  3  หรือใกลเ้คียงท่ีสุด ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง  โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูท่ี้จะตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  และ กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น  อาจไดรั้บเลือกตั้ง
กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกก็ได ้  ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  31  น้ี  มี
กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 3  คน  ดงัน้ี 

 
   หนา้ 3 



 
                           

  

  1. นายมนูญ  พาหิระ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 2. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง  กรรมการ    

  3. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  
 เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคดัเลือกผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี
คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบไซดข์องบริษทั www.prakit.com ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เร่ืองใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า  และไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการ
คดัเลือก  และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ได้
พิจารณาในคุณสมบัติด้านต่างๆ รวมทั้ งประวติัและประสบการณ์การทาํงานและความ
เหมาะสม  ตลอดจนไดป้ระเมินการปฏิบติังานของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็น
รายบุคคลแลว้  เห็นว่ากรรมการทุกท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด รวมทั้ง
ยงัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งระมดัระวงั รับผดิชอบ และซ่ือสตัยสุ์จริตเสมอมา  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ 
กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
รวมทั้งกรรมการอิสระท่ีครบวาระไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี แต่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
และเสนอความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหก้รรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  1. นายมนูญ  พาหิระ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 2. นายปรีชา  เชาวโชติช่วง  กรรมการ 

  3. นายอภิรักษ ์ อภิสารธนรักษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัมีนโยบาย 
 1. จ่ายค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหก้บักรรมการท่ีเป็นพนกังานและรับเงินเดือนประจาํ3. จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลกัษณะเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีมาประชุมโดยใหรั้บเบ้ีย
ประชุมคร้ังละ 10,000.00 บาท   
สาํหรับในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินใหก้บักรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่ไดรั้บ
เงินเดือน  ดงัต่อไปน้ี   
นายพิศาล   ประหษัฎางกรู  ในฐานะกรรมการ  600,000.00 บาท และในตาํแหน่งรองประธาน
กรรมการบริหาร 600,000.00 บาท รวมเป็นเงิน  1,200,000.00 บาท ต่อปี  
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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 ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถื้อหุน้ 
แต่ละคร้ังๆ ละ 10,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุมท่ีจ่ายไปสาํหรับปี 
2559 เท่ากบัท่ีจ่ายในปี 2558     
สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ  มีมติใหจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุม
กรรมการในอตัราเดียวกนักบัปี 2559 
ค่าตอบแทนอ่ืน  ไม่มี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัฯเห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ไดรั้บเงินเดือน 
 สาํหรับปี 2560 เช่นเดียวกบัปี 2559 รวมทั้งเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังๆ ละ 10,000.00 บาท 

ระเบียบวาระที่ 8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี   และกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทน  ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  38  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ซ่ึงในปี 2560 น้ี 
ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากความสามารถในการใหบ้ริการ  การใหค้าํปรึกษา
ในการสอบบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลาแลว้  เห็นควรเสนอบริษทัฯ
ผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบริษทัมาแลว้เป็นเวลา 5 ปี  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับปี 2560  โดยเสนอ นายพรชยั  กิตติปัญญางาม  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี  2778  หรือ นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรับอนุณาตเลขท่ี 2889 
หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4879 จาก บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั  คนใด
คนหน่ึง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560  และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560  
เป็นจาํนวนเงิน  660,000.00 บาท  (หกแสนหกหม่ืนบาทถว้น)  ไม่มีค่าบริการอ่ืน (ค่าสอบบญัชี
ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 660,000.00 บาท ไม่มีค่าบริการอ่ืน)นอกจากน้ี  ไดเ้สนอให ้
บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง  จาํกดั 
และบริษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวริลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในปี 2560 อีกดว้ยโดยมีค่าสอบ
บญัชีรวม  510,000.00 บาท      

 บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดมีความขดัแยง้ทาง  
 ผลประโยชนก์บับริษทัฯ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งนายพรชยั  กิตติปัญญางาม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2778 หรือนางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2889  หรือนายธนากร 

 ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4879  จากบริษทั บญัชีกิจ จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี  2560  โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน  1,170,000.00 บาท ไม่มี
ค่าบริการอ่ืน  

 ทั้งน้ีรายนามและประวติัผูส้อบบญัชี ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 
 ระเบียบวาระที ่9  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุม  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว  โดยพร้อมเพรียงกนั  และ
หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้นายโสมนสั ณ บางชา้ง  กรรมการ หรือ นายพิชยั จรรยศุ์ภรินทร์  
กรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยขอ้มูลกรรมการอิสระและคุณสมบติัปรากฎตามเอกสาร
แนบ 9 
  อน่ึง  บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมมาพร้อมน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ) โปรดกรอก
ขอ้ความและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั้งประทบัตรา (หากมี)  และส่งกลบัคืนมายงับริษทัฯ พร้อมเอกสารหรือหลกัฐานท่ี
ตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนวนัประชุม  เพ่ือความเรียบร้อยในการจดัเตรียมการ
ประชุม  หรือยืน่หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวน้ีต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด  ณ  สถานท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วม
ประชุม 
      โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
      (นายประกิต       อภิสารธนรักษ)์ 
                 ประธานกรรมการ  
      
หมายเหตุ  1.  กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี  2559 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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