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วันที่ 2 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32
2. รายงานประจําปี 2561 (QR CODE)
3. ข้อมูลผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็ นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติของผูส้ อบบัญชี
5. ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งใช้เพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561
ด้วยคณะกรรมการของ บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้

ครั้งที่ 33 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั ฯ เลขที่ 88 ซอย
สุ ขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งได้ ประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32 ได้จดั ประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2561 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนําเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561

หน้า 1
บริษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
88 ซอยส ุข ุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กร ุงเทพฯ 10260 โทร 02-7153000 โทรสาร 02-3328522,3328544

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 3
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561ใน
หัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการและงบการเงิน
ซึ่งได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2561
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษทั ฯ สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจําปี (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2561 บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานหลังหักภาษี 74.89 ล้าน
บาท (รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า 0.49 ล้านบาท) ไม่มีขาดทุน
สะสม บริ ษทั ฯ จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริ ษทั ฯ
และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 โดยบริ ษทั ได้จดั สรร
ทุนสํารองตามกฎหมายไว้แล้วจํานวน 10,000,000.00 บาท ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว และบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของกําไร
สุ ทธิ จากการดําเนิ นงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผา่ นมา
รายละเอียดจ่ายเงินปันผล
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ น้ (บาท)
0.80
0.10
1.00
หุ น้ ปันผล (หุ น้ )
10:1
อัตราส่ วนการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิจากการ
83.30
108.12%
ดําเนินงาน

สําหรับปี 2559 ไม่ได้คาํ นวนอัตราส่ วนการจ่ายปันผลเนื่องจากมีการจ่ายปันผลทั้งเงินสดและ
หุน้ ปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่าย
ปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 54,405,235.80 บาท หรื อคิด
หน้า 2

ระเบียบวาระที่ 5
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เป็ นร้อยละ 72.64 ของกําไรสุ ทธิซ่ ึ งสู งกว่านโยบายเงินปันผลโดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิที่เสี ยภาษี
ในอัตราร้อยละ 20 บริ ษทั กําหนดปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อสิ ทธิในการรับเงิน
ปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระซึ่ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 21 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 หรื อใกล้เคียงที่สุดในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูท้ ี่จะต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ และ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 นี้ มี
กรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
กรรมการ
2. นายพิชยั จรรย์ศุภริ นทร์
กรรมการ อิสระ
3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
กรรมการ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผูท้ ี่จะมาดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตาม
วาระ ได้พิจารณาในคุณสมบัติด้านต่ างๆ รวมทั้งประวัติ และประสบการณ์ การทํางานและ
ความเหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นรายบุ คคลแล้ว เห็ นว่ากรรมการทุกท่ านสร้ างคุ ณประโยชน์ให้แก่ บริ ษทั มาโดยตลอด
รวมทั้งยังปฏิบตั ิหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่ อสัตย์สุจริ ตเสมอมา
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี แต่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
และเสนอความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์
กรรมการ
2. นายพิชยั จรรย์ศุภริ นทร์
กรรมการ อิสระ
3. นายพิศาล ประหัษฎางกูร
กรรมการ
พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั มีนโยบาย
1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กบั กรรมการที่เป็ นพนักงานและรับเงินเดือนประจํา
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็ นลักษณะเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่มาประชุมโดยให้
รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.00 บาท
หน้า 3

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

สําหรับในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่ได้รับ
เงินเดือน ดังต่อไปนี้
นายพิศาล ประหัษฎางกูร ในฐานะกรรมการ 600,000.00 บาท และในตําแหน่งรองประธาน
กรรมการบริ หาร 600,000.00 บาท รวมเป็ นเงิน 1,200,000.00 บาท ต่อปี
นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็ นเงิน 360,000.00 บาท ต่อปี
นายปรี ชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการเป็ นเงิน 600,000.00 บาท และในฐานะที่ปรึ กษา
อาวุโสทางการตลาด 840,000.00 บาท ต่อปี รวมเป็ นเงิน 1,440,000.00 บาท ต่อปี
นายโสมนัส ณ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผูม้ ีความรู ้ทางบัญชีและการเงิน
เป็ นเงิน 200,000.00 บาทต่อปี
และจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กบั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
ในบริ ษทั ฯ ที่ได้เข้าร่ วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถ้ ือหุน้
แต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายไปสําหรับปี
2561 เท่ากับที่จ่ายในปี 2560
สําหรับปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม
กรรมการในอัตราเดียวกันกับปี 2561
ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน
สําหรับปี 2562 เช่นเดียวกับปี 2561 รวมทั้งเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในบริ ษทั ที่ได้เข้าร่ วมประชุมในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี และกํา หนดจํา นวนเงิ น ค่ า ตอบแทน ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง ซึ่ งในปี 2562 นี้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริ การ การให้คาํ ปรึ กษา
ในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทนั ตามกําหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม คือ บริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2562 โดย
เสนอ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 2778 เป็ นผูต้ รวจสอบบริ ษทั
กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899
มาแล้วเป็ นเวลา 4 ปี หรื อ นางสุ วนีย ์
หรื อนายธนากร ฝักใฝ่ ผล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 เป็ นผูต้ รวจสอบบริ ษทั มาแล้วเป็ น
เวลา 3 ปี จากบริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด คนใดคนหนึ่ง เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 790,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) ไม่มีค่าบริ การอื่น เท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 นอกจากนี้ ได้เสนอให้ บริ ษทั
บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ประกิ ต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จํากัด และ
บริ ษทั มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด ในปี 2562 อีกด้วยโดยมีค่าสอบบัญชี
รวม 580,000.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)เท่ากับปี 2561 เช่นเดียวกัน
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บริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2778 หรื อนางสุ วนีย ์ กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อนายธนากร
ฝักใฝ่ ผล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จากบริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอให้บริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยประจําปี 2562 โดย
กําหนดค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,370,000.00 บาท ไม่มีค่าบริ การอื่น
ทั้งนี้รายนามและประวัติผสู้ อบบัญชี ปรากฎตามเอกสารแนบ 4
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยพร้อมเพรี ยงกัน และ
หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายมนูญ พาหิ ระ กรรมการอิสระ หรื อ นายโสมนัส ณ บางช้าง
กรรมการอิสระ หรื อบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนท่านได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฎตามเอกสาร
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อนึ่ง บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 ) โปรดกรอก
ข้อความและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี) และส่ งกลับคืนมายังบริ ษทั ฯ พร้อมเอกสารหรื อหลักฐานที่
ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อความเรี ยบร้อยในการจัดเตรี ยมการ
ประชุม หรื อยืน่ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่ วม
ประชุม
โดยมติของคณะกรรมการบริ ษทั

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ

1. กรณีผถู้ ือหุ ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะรู ปเล่มโปรดแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวเป็ นหนังสื อระบุ ชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่อยู่ และส่ งมายัง ฝ่ ายทะเบียนหุ น้ บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 88
ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260 หรื อทางโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรื อ
ทางอีเมล์ linda@prakit.com
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
ส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ น้ บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 88
ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260 หรื อทางโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรื อ
ทางอีเมล์ linda@prakit.com หรื อทาง website ของบริ ษทั www.prakit.com
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