
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที ่26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายพชร ยติุธรรมด ารง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร        

ความเส่ียง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ/ กรรมการผูอ้  านวยการ/ กรรมการบริหาร         
ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

6) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ กรรมการ 
7) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการ 
8) นายพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบติั กรรมการ 
9) นายสมชาย เลิศวริิยจิตต์ เลขานุการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม 
1) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายพชร ยติุธรรมด ารง กรรมการตรวจสอบ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายสมพร เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
2) นางสาวเจียมใจ แสงสี บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
นายพชร ยติุธรรมด ารง ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และไดแ้นะน ากรรมการบริษทั ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ผูอ้  านวยการและผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม และรายงานวา่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขา้ร่วมประชุมแทนรวม 44 ท่าน นบัจ านวนหุน้ได ้230,513,044 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.61 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ก่อนเขา้วาระการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 
1) วธีิการลงคะแนนส าหรับการลงคะแนนในคร้ังน้ี จะเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและ

ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยการนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมระบุช่ือ จ านวนหุ้น จ านวนเสียง ใน

บตัรลงคะแนนท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้พร้อมลงลายมือช่ือ  
3) ในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผูถื้อหุน้สามารถสอบถามคณะกรรมการ

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ไดเ้ตม็ท่ี ประเด็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งจะเปิดใหซ้กัถาม และอธิบายในวาระอ่ืนๆ 
4) ระหวา่งด าเนินการประชุมอาจมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น 

จึงอนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่พิจารณาลงมติ 
ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซ่ึงก าหนดตามขอ้

พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละ

วาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง 
หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอ่ืนหรืองดออกเสียง เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะรับ
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ียกมือเพื่อลงมติดงักล่าว และถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ี
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพื่อประหยดัเวลาในการรับบตัรลงคะแนนและการนบัคะแนน 

2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีผูถื้อหุน้
ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูเ้ขา้ประชุมไดย้ืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตอนลงทะเบียน เป็น
คะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ทั้งน้ี ในแต่ละวาระการประชุมประธานท่ีประชุม จะแจง้ผลการออกเสียง
ลงคะแนนใหท้ราบวา่มีผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าใดให้ผูเ้ขา้ประชุม
ทราบ 

3) หากมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมในภายหลงั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระ
ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและภายหลงันั้นเท่านั้น  

ต่อมาประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบถึงการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  (Good Governance Guideline) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี
ไดล่้วงหนา้ 



 

2) บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถน าเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเขา้เป็นกรรมการของ
บริษทั 

โดยทั้งสองเร่ืองดงักล่าว ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาไดใ้นระหวา่ง วนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไดเ้สนอเร่ืองดงักล่าวผา่นทาง
บริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด 

เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงขออาสาสมคัร 
จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงนายพฒัน์พงษ ์
พฤกษประภสัสร ผูรั้บมอบฉนัทะจาก น.ส.รังสิมา พฤกษประภสัสร ผูถื้อหุน้ ไดอ้าสาเป็นผูต้รวจสอบการนบั
คะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

 
ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 

ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  
2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ตามท่ีไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้
แลว้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม 230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ระเบียบวาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

ประธานท่ีประชุมมอบให ้นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์กรรมการ เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุมเพื่อ
รับทราบผลการด าเนินงาน ปี 2560 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 61.88 ลา้นบาท ตน้ทุนขาย และ 
45.09 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิจ านวน 41.01 ลา้นบาท บริษทั มีสินทรัพยร์วม จ านวน 587.09 
ลา้นบาท หน้ีสินรวม จ านวน 85.90 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ จ  านวน 501.19 ลา้นบาท 
ส าหรับผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ 
จ านวน 41.97 ลา้นบาท ขาดทุนต่อหุน้ 0.12 บาท    
ประธานท่ีประชุมช้ีแจงเพิ่มเติมวา่วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติและเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน ปี 2560 ท่ีผา่นมาของบริษทั โดยไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม
ตามท่ีประธานเสนอ  

 



 

ระเบียบวาระที ่3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส้ินสุด ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2560 
ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และไดมี้การสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นงบ
การเงินแบบไม่มีเง่ือนไขและถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เปิดเผยขอ้มูลถูกตอ้งเพียงพอส าหรับรายการเก่ียวโยงท่ีเก่ียวกบับริษทัในเครือ และ
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
ประธานท่ีประชุมสอบถามวา่ผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือไม่ ปรากฎไม่มีค  าถาม จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ระเบียบวาระที ่4  จัดสรรเงินก าไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน      

ปี 2560 
ประธานท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทั ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็น บริษทัแม่มีผลประกอบการ ในปี 2560 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการ ในปี 2560 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัมีผลขาดทุน 41.97 ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัผล     
การด าเนินงาน ของบริษทัยอ่ยอีก 3 บริษทั ซ่ึงมีผลก าไรรวม 0.96  ลา้นบาท จึงท าใหมี้ผล
ขาดทุนรวม เหลือ 41.01 ลา้นบาท ตามนโยบายของบริษทัจะจ่ายเงินปันผลไดใ้นอตัราไม่นอ้ย
กวา่   ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัหลงัจากหกัทุนเงินส ารองตามกฎหมาย แต่
เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุน และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กรณีบริษทัมีผล
ขาดทุนอยู ่หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นวา่ควรงดจ่ายเงินปันผล จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
ประกอบการ ประจ าปี 2560 ตามท่ีประธานท่ีประชุมเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 



 

- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ระเบียบวาระที ่5   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ 

อน่ึง เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส การมีส่วนไดเ้สียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม
ท่ีตอ้งออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ท่ีออกตามวาระไดอ้อกไปจากท่ีประชุม
จนกวา่การเลือกตั้งกรรมการจะแลว้เสร็จ  
 
5.1 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานท่ีประชุม แถลงวา่ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ  
การประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งกรรมการบริษทั เป็น
การล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบ
วาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ดงันั้น ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16 ก าหนดไวว้า่ในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี คือ 
1) นายพชร ยติุธรรมด ารง 
2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 
3) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล 
ประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีไดแ้ยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวติัท่ีไดส่้งใหท้่านผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการแต่
ละท่านท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
 
1) นายพชร ยติุธรรมด ารง   

กรรมการท่านแรกท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเสียง แต่งตั้ง นายพชร ยุติธรรมด ารง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

กรรมการของบริษทัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 



 

- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ     
กรรมการท่านท่ี 2 ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเสียงเอกฉนัท ์แต่งตั้ง ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
3) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล 

กรรมการท่านท่ี 3 ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเสียงเอกฉนัท ์แต่งตั้ง นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 

ประธานท่ีประชุม แถลงท่ีประชุมวา่ ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นให้
ก าหนดอ านาจกรรมการในการลงนามกระท าการ แทนบริษทั โดยให ้นายปรีชา     
ถิรกิจพงศ,์ นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์และนายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล เป็นกรรมการผู ้
มีอ  านาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

มติทีป่ระชุม              ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหก้ าหนดอ านาจกรรมการ โดยให ้     
นายปรีชา ถิรกิจพงศ,์ นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์และนายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล เป็น
กรรมการ  ผูมี้อ  านาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 



 

ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ประธานท่ีประชุมแถลงวา่ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบใหเ้สนอผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากบัปี 2560 จ านวนรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ลา้นบาท ส่วน
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบ้ียประชุมราย
เดือน รวมแลว้ตลอดปี ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัปีก่อน ตามท่ีประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานท่ีประชุมแถลงวา่ ขอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัผูส้อบบญัชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เห็นควรขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษทั พีว ีออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมี นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั 
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9622 หรือผูส้อบบญัชีอนุญาตท่านอ่ืนภายในส านกังานของ บริษทั   
พีว ีออดิท จ ากดั ผูส้อบบญัชีหรือส านกังานดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชีของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซ่ึง
ราคาเท่ากบั ปี 2560 คณะกรรมการจึงให้เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นควรแต่งตั้งบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีนายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขท่ี 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือนายอุดม ธนู
รัตน์พงศ ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขท่ี 9622 หรือผูส้อบบญัชีอนุญาตท่านอ่ืนภายในส านกังานของ บริษทั พีว ีออดิท 
จ ากดั ผูส้อบบญัชีหรือส านกังานดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชีของบริษทั และ



 

บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซ่ึงราคาเท่ากบั 
ปี 2560 ตามท่ีประธานท่ีประชุมเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- รวม  230,513,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ  
ประธานท่ีประชุมสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูใ้ดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวปิดประชุม  

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.   
 
 

(นายพชร ยติุธรรมด ารง) 
              ประธานท่ีประชุม 
 

 


