ระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ ป ชั้ น 9
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรอง
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รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดาเนินงาน ปี 2558 ที่ผา่ นมาของบริ ษทั
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อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรอง
งบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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จัดสรรเงินกาไร จ่ ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จากผลประกอบการในปี 2558 ตามรายละเอียดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) บริ ษทั มีขาดทุนสุทธิจานวน 16.50 ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวมของบริ ษทั ปรี ชา
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน จานวน 18.14 ล้านบาท
ตามพรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด กรณี บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ทราบเพื่อ พิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ พร้ อมกาหนดอานาจกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได้
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 ท่ าน
กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. นายพชร
ยุติธรรมดารง
2. นายสมเจตน์
ทิณพงษ์
3. นายสมชาย
เลิศวิริยจิตต์
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยได้จดั ส่งรายละเอียด
และประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมครั้งนี้
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5.2 พิจารณากาหนดอานาจกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กาหนดอานาจกรรมการในการลงนามกระทาการ
แทนบริ ษทั โดยกาหนดให้ นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกลุ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และกรรมการสองในสาม
ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวน
ที่เท่ากับปี ก่อน
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พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2559 จากปริ มาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควร
เสนอผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มี
ส่วนได้เสี ยกับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ สามัญ เป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดย นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อ นายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรื อผูส้ อบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสานักงานของบริ ษทั พีวี
ออดิท จากัด หรื อสานักงานอื่นที่ผสู ้ อบบัญชีน้ ีสงั กัด ผูส้ อบบัญชีอื่นหรื อ สานักงานอื่นดังกล่าว
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองการ
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2559 ไม่เกินปี ละ 770,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบ
บัญชี เป็ นดังนี้
ปี 2559
ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
270,000 บาท
210,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส
360,000 บาท
300,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั
140,000 บาท
180,000 บาท
รวม
770,000 บาท
690,000 บาท
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เรื่ องอื่น ๆ
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