ระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ ป ชั้ น 9
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการ
ประชุมเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผู ้ ถือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณารับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน") กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่ งรายงาน ประจาปี ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อม
กับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี บัดนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงาน ประจาปี และรายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ซึ่งมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดในพ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจาปี และ รายงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดาเนินงาน ปี 2560 ที่ผา่ นมาของบริ ษทั
ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนของบริษัทสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชีของบริ ษทั ฯ (สิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ) เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ บริ ษทั ฯ จึง ขอเสนองบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ระเบียบวาระที่ 4 จัดสรรเงินกาไรจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุผล จากผลประกอบการ ในปี 2560 ตามรายละเอียดในงบดุลและงบกาไรขาดทุน บริ ษทั ฯ
มีผลขาดทุน 41.97 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดาเนินงาน ของบริ ษทั ลูกอีก 3 บริ ษทั ซึ่ งมีผลกาไร รวม 0.96
ล้านบาท จึงทาให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 41.01 ล้านบาท ตาม พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด กรณี บริ ษทั มียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบเพื่อ
พิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ พร้ อมกาหนดอานาจกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 ท่าน
กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1) นายพชร ยุติธรรมดารง
2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
3) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยได้จดั ส่ ง
รายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
5.2 พิจารณากาหนดอานาจกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กาหนดอานาจกรรมการในการลงนามกระทาการ
แทนบริ ษทั โดยกาหนดให้ นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ์
เลิศฤทธิ์ ศิริกุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561สาหรับกรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-executive Directors) ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริ ษทั ชั้นนา ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุ รกิจ ข้อมูลจาก

สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 รวมถึงการขยายตัวทาง
ธุ รกิจและการเติบโต ของผลกาไรของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่เท่ากับปี ก่อน
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2561 จากปริ มาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่ อถือ และราคาแล้ว เห็นควร
เสนอผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้
เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ สามัญ เป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั พีวี
ออดิท จากัด 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
บัญชีอนุ ญาตท่านอื่นภายในสานักงานของ บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด หรื อสานักงานอื่นที่ผสู้ อบบัญชี น้ ีสังกัด
ผูส้ อบบัญชี อื่นหรื อสานักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนไม่
เกินปี ละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบ บัญชี เป็ นดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
ค่าสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั
รวม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ

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

ปี 2560
270,000 บาท
360,000 บาท
140,000 บาท
770,000 บาท

