
 
                           

 บรษิทั ประกิต โฮลด้ิงส ์จํากดั (มหาชน) 

 88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544 

Prakit  Holdings  Public  Company  Limited 
88  SOI SUKHUMVIT 62   SECTION 3, PHRA KHANONG TAI,  PHRA KHANONG,  BANGKOK 10260 ,  THAILAND. 

TEL : (66-2) 715 – 3000  FAX : (66-2) 332 – 8544, 332-8522  
ท่ี บช. 2/2563 
 
      วนัท่ี  9  มีนาคม   2563 
 
เร่ือง กําหนดวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นปี 2563  และการจา่ยปันผล   
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
  ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 
9  มีนาคม  2563  ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถงึ 12.00 น. ได้มีมติ 
 

1) ให้จา่ยเงินปันผลจากการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2562 สาํหรับงวดการดําเนินงาน 12 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท หรือคิดเป็นเงินไมเ่กิน 
36,270,157.20 บาท บริษัทกําหนดปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือ่สทิธิในการรับเงินปัน
ผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

2) กําหนดให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34 ในวนัท่ี  24  เมษายน 2563 เวลา 14.00 
น. ณ  ท่ีทําการของบริษัท เลขท่ี 88 ซอยสุขุมวิท 62แยก 3แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 33  ซึง่ได้ประชมุ      
ไปเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 

วาระท่ี 2   พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจท่ีได้     
จดัทําในรอบปีที่ผา่นมา 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัเก่ียวกบัการจ่ายปันผลสาํหรับ     
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่ง ตาม     
วาระและข้อบงัคบัของบริษัท  
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     กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระได้แก ่
   1. นายมนญู พาหิระ  กรรมการอิสระ 
   2. นายปรีชา เชาวโชติชว่ง กรรมการ 
   3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการ    

 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 3 ทา่น ท่ีออกตามวาระกลบัเข้ารับตําแหน่งใหมด่งันี ้
   1. นายมนญู พาหิระ  กรรมการอิสระ 
   2. นายปรีชา เชาวโชติชว่ง กรรมการ 
   3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการ     
 วาระท่ี 6  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ในวงเงิน 3,240,000.00 บาท 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่ตอบแทนให้แกผู่้สอบบญัชี
สาํหรับปี 2563 ดงันี ้

 1. นายพรชยั กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 2778 หรือ 
 2. นางสวุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2899 หรือ 
 3. นางสาวสลลีา พทุธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 6817 
ในนามของบริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และพิจารณา
คา่ตอบแทนให้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน  841,200.00 บาท และขอเสนอให้
บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัทยอ่ย เป็นเงิน 604,800.00 บาท   
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

3) กําหนดวนัท่ี 24 มีนาคม  2563 เป็นวนัให้สทิธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34 
 

   จงึเรียนมาเพื่อทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ    
 

            (นางสาววิชชดุา  ไกรฤทธิกลุ) 
             ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


