ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
บริษทั ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรอง
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รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดําเนินงาน ป 2559 ที่ผานมาของ
บริษัท
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อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวเห็นควรรับรองงบการเงินดังกลาว และใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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จัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและจัดสรรตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2559
จากผลประกอบการ ในป 2559 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 26.93 ลานบาท และเมื่อรวมกับผลการดําเนินงาน ของบริษัทยอย
อีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกําไรรวม 1.34 ลานบาท จึงทําใหมีผลขาดทุนรวม เหลือ 25.59 ลานบาท ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีขาดทุนสะสมอยู จึงใหเสนอในที่ประชุม
สามัญผูถือหุนทราบเพื่อพิจารณางดจายเงินปนผล
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พรอมกําหนดอํานาจกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนอัตราหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้ง
ใหเขารับตําแหนงอีกก็ได
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทานกรรมการที่ครบกําหนด
ตองออกตามวาระ 3 ทาน คือ
1) นายสมพร เวชพาณิชย
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ
3) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยไดจัดสงรายละเอียด
และประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้
5.2 พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบใหกําหนดอํานาจกรรมการในการลงนามกระทําการ
แทนบริษัท โดยกําหนดให นายปรีชา ถิรกิจพงศ นายสมเจตน ทิณพงษ และนายฐนนทศรณ
เลิศฤทธิ์ศิริกุล เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือ
ชื่อรวมกันพรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
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พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ อื หุน เพือ่ อนุมตั ิ
คาตอบแทนกรรมการ เฉพาะเบี้ยประชุมรายเดือนรวมแลวตลอดป ไมเกิน 5 ลานบาท
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พิจารณาแตงตัง้ ผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูส อบบัญชี
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนด ใหที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาผูสอบบัญชี สําหรับป 2560 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความนาเชื่อถือ
และราคาแลว เห็นควรเสนอผูส อบบัญ ชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่ง ผูส อบบัญ ชีไมมี
ความสัมพันธและ/หรือไมมีสวนไดเสียกับ บริษัท บริษัท ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนสามัญ เปน
ผูสอบบัญชีป 2560

สิ่งที่สงมาดวย 1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแตงตั้ง
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ยอย โดยมี นายประวิท ย
วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาว
ชุติมา วงษศราพันธชัย ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่นภายใน
สํานักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานดังกลาว จะตองเปนผูที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ให
เปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบ
บัญ ชี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ยอ ย ประจําป 2560 และกํ าหนดคาตอบแทนไมเ กิ นปล ะ
770,000 บาท ซึ่งราคาเทากับ ป 2559 ดังนี้
รายการ
คาสอบบัญชีของบริษัท
คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 บริษัท
รวม
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เรื่องอื่นๆ (ถามี)

5/40

ป 2559
(บาท)
270,000
360,000
140,000
770,000

ป 2560
(บาท)
270,000
360,000
140,000
770,000

