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ที่ บช. 3/2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565
เรื่อง กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นปี 2565 และการจ่ายปั นผล
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้ มีมติ
1) ให้ จา่ ยเงินปั นผลจากการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2564 สําหรับงวดการดําเนินงาน 12 เดือน ตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท หรื อคิดเป็ นเงินไม่เกิน
36,270,157.20 บาท บริษัทกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปั น
ผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
2) กําหนดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 36 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.30
น. ณ ที่ ทํ า การของบริ ษั ท เลขที่ 88 ซอยสุขุม วิ ท 62แยก 3แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 35 ซึง่ ได้ ประชุม
ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ได้
จัดทําในรอบปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิเกี่ยวกับการจ่ายปั นผลสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ง ตาม
วาระและข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระที่ 6 พิจารณาเพิม่ จํานวนกรรมการและเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
้
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กรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระได้ แก่
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ กรรมการ
2. นายพิชยั จรรย์ศภุ ริ นทร์
กรรมการอิสระ
3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร กรรมการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ ารับตําแหน่งใหม่ดงั นี ้
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ กรรมการ
2. นายพิชยั จรรย์ศภุ ริ นทร์
กรรมการอิสระ
3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร กรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,300,000.00
บาท
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยและกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่
ผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2565 ดังนี ้
1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2778 หรือ
2. นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4879 หรื อ
3. นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6817
ในนามของบริ ษั ท บัญชี กิ จ จํ า กัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ปี 2565 และพิ จารณา
ค่าตอบแทนให้ ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2565 เป็ นจํานวนเงิน 915,000.00 บาท และขอเสนอให้
บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 ของบริ ษัทย่อย เป็ นเงิน 652,000.00 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
3) กําหนดวันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็ นวันให้ สทิ ธิ (Record Date) ในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 36
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ )
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