สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
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ระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 9
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยที่
ประชุมได้พจิ ารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการ
ประชุมเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผู ้ ถือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้พจิ ารณาความถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิม่ เติม) ("พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน") กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่ งรายงาน ประจําปี ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อม
กับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี บัดนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงาน ประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กาํ หนดในพ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจําปี และ รายงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดําเนินงาน ปี 2561 ที่ผา่ นมาของบริ ษทั
ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทํางบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชีของบริ ษทั ฯ (สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ) เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ บริ ษทั ฯ จึง ขอเสนองบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ระเบียบวาระที่ 4 จัดสรรเงินกําไรจ่ ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมายสํ าหรับผลการดําเนินงาน
ปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลประกอบการ ในปี 2561 ตามรายละเอียดในงบดุลและงบกําไรขาดทุน บริ ษทั ฯ
มีผลขาดทุน 32.97 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ลูกอีก 3 บริ ษทั ซึ่งมีผลกําไร รวม 3.01
ล้านบาท จึงทําให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 29.80 ล้านบาท ตาม พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด กรณี บริ ษทั มียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทราบเพือ่
พิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ พร้ อมกําหนดอํานาจกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 ท่ าน
กรรมการที่ครบกําหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยได้จดั ส่ ง
รายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
5.2 พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กาํ หนดอํานาจกรรมการในการลงนามกระทําการ
แทนบริ ษทั โดยกําหนดให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์ และ นายฐนนท์ศรณ์
เลิศฤทธิ์ศิริกลุ เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันพร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 สําหรับ
กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-executive Directors) ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริ ษทั ชั้นนํา ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจาก
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 รวมถึงการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโต ของผลกําไรของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจํานวนที่เท่ากับปี ก่อน
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2562 จากปริ มาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควร
เสนอผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้
เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ สามัญ เป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั พีวี
ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรื อผูส้ อบ
บัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสํานักงานของ บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด หรื อสํานักงานอื่นที่ผสู ้ อบบัญชีน้ ีสงั กัด
ผูส้ อบบัญชีอื่นหรื อสํานักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนไม่
เกินปี ละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบ บัญชี เป็ นดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
ค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั
รวม

ปี 2561
270,000 บาท
360,000 บาท
140,000 บาท
770,000 บาท

ปี 2562
270,000 บาท
360,000 บาท
140,000 บาท
770,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ

