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ท่ี บช.5/2563 
      วนัท่ี  24   เมษายน   2563 
 
เร่ือง ขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34 
  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34 ของ บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี  
24 เมษายน 2563  ระหวา่งเวลา 14.10  น. ถงึเวลา 15.40 น. ได้มีมตดิงันี ้

 
1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 33 ท่ีได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562  

ด้วยคะแนนเสยีง 
เหน็ด้วย        34,228,075 เสยีง                    ไมเ่ห็นด้วย      -        เสียง  
งดออกเสียง       -           เสยีง    บตัรเสยี         - 
 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
 
3. มีมติอนมุติับญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ของรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีง  
เหน็ด้วย        34,228,075 เสยีง                   ไมเ่ห็นด้วย      -        เสยีง  
งดออกเสียง       -           เสยีง   บตัรเสยี         - 
 

4. มีมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัจา่ยเงินปันผลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 
เหน็ด้วย         34,228,075 เสยีง                  ไมเ่ห็นด้วย      -        เสยีง  
งดออกเสียง       -              เสยีง   บตัรเสยี         - 
   

5.    เลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ คือ 
 1. นายมนญู พาหิระ 
 2. นายปรีชา เชาวโชติชว่ง 
 3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ 
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มีมติเลอืก นายมนญู พาหิระ  กรรมการอิสระ ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง 
เหน็ด้วย       34,226,975  เสยีง                  ไมเ่ห็นด้วย     1,100     เสยีง  
งดออกเสียง       -              เสยีง   บตัรเสยี         - 
มีมติเลอืก นายปรีชา เชาวโชติชว่ง  กรรมการ ท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง 
เหน็ด้วย       34,228,075  เสยีง                  ไมเ่ห็นด้วย     -             เสยีง  
งดออกเสียง       -              เสยีง   บตัรเสยี         -      
มีมติเลอืก นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง 
เหน็ด้วย       34,228,075  เสยีง                  ไมเ่ห็นด้วย      -        เสยีง  
งดออกเสียง       -              เสยีง   บตัรเสยี         -      

 
6.    มีมติอนมุติัการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุของกรรมการตามท่ี คณะกรรมการ

เสนอ  ด้วยคะแนนเสยีง  
เหน็ด้วย        34,228,075  เสยีง                  ไมเ่ห็นด้วย      -           เสยีง  
งดออกเสียง       -              เสยีง     บตัรเสยี         - 
      

 7.   มีมติเลอืก นายพรชยั กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 2778 หรือ นางสวุนีย์ กิตติปัญญา 
งาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2899 หรือ นางสาวสลีลา พทุธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 6817 จากบริษัท บญัชีกิจ จํากดั ทา่นใดทา่นหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 
โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 841,200 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน) ด้วย
คะแนนเสยีง 
เหน็ด้วย        34,228,075  เสยีง                 ไมเ่ห็นด้วย      -        เสยีง  
งดออกเสียง       -              เสยีง                      บตัรเสยี         - 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ    
 
            (นางสาววิชชดุา  ไกรฤทธิกลุ) 
         ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


