รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1) นายพชร ยุติธรรมดารง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
4) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการ/ กรรมการผูอ้ านวยการ/ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
กรรมการ
7) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
กรรมการ
8) นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
9) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายพชร ยุติธรรมดารง
กรรมการตรวจสอบ
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
2) นางสาวเจียมใจ แสงสี
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด

เริ่มประชุ มเวลา 10.00 น.
นายพชร ยุติธรรมดารง ประธานที่ประชุ มกล่าวเปิ ดประชุม และได้แนะนากรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ผูอ้ านวยการและผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุ ม และรายงานว่ามีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
เข้าร่ วมประชุ มแทนรวม 44 ท่าน นับจานวนหุ น้ ได้ 230,513,044 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.61 ของหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1) วิธีการลงคะแนนสาหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนและ
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยการนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง
2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมระบุชื่อ จานวนหุ ้น จานวนเสี ยง ใน
บัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ
3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผูถ้ ือหุ น้ สามารถสอบถามคณะกรรมการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิ ดให้ซกั ถาม และอธิ บายในวาระอื่นๆ
4) ระหว่างดาเนินการประชุมอาจมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
จึงอนุ ญาตให้เข้าร่ วมประชุม โดยมีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระที่ยงั ไม่พิจารณาลงมติ
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่ งกาหนดตามข้อ
พึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังนี้
1) กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละ
วาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อมีความเห็นเป็ นประการอื่น หรื องดออกเสี ยง
หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรื อมีความเห็นเป็ นประการอื่นหรื องดออกเสี ยง เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะรับ
บัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว และถือว่าผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
2) กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผถู ้ ือหุ น้
ได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะที่ผเู้ ข้าประชุมได้ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตอนลงทะเบียน เป็ น
คะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสี ยง
ลงคะแนนให้ทราบว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เป็ นจานวนเท่าใดให้ผเู ้ ข้าประชุม
ทราบ
3) หากมีผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระ
ที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น
ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิของการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) บริ ษทั ให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้
ได้ล่วงหน้า

2) บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถนาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั
โดยทั้งสองเรื่ องดังกล่าว ผูถ้ ือหุ น้ สามารถเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาได้ในระหว่าง วันที่
10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผา่ นมา แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดได้เสนอเรื่ องดังกล่าวผ่านทาง
บริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จึงขออาสาสมัคร
จากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งนายพัฒน์พงษ์
พฤกษประภัสสร ผูร้ ับมอบฉันทะจาก น.ส.รังสิ มา พฤกษประภัสสร ผูถ้ ือหุน้ ได้อาสาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 1

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตามที่ได้จดั ส่ งเอกสารให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า
แล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ประธานที่ประชุมมอบให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงาน ปี 2560 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ดังนี้ บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การรวม 61.88 ล้านบาท ต้นทุนขาย และ
45.09 ล้านบาท ขาดทุนสุ ทธิจานวน 41.01 ล้านบาท บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม จานวน 587.09
ล้านบาท หนี้สินรวม จานวน 85.90 ล้านบาท ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จานวน 501.19 ล้านบาท
สาหรับผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีขาดทุนสุ ทธิ
จานวน 41.97 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ น้ 0.12 บาท
ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติและเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน ปี 2560 ที่ผา่ นมาของบริ ษทั โดยไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใดซักถาม
ตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 4

มติทปี่ ระชุ ม

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่
ปรากฎในรายงานประจาปี 2560 ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม ซึ่ งเป็ นงบ
การเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสาหรับรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับบริ ษทั ในเครื อ และ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานที่ประชุ มสอบถามว่าผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามหรื อไม่ ปรากฎไม่มีคาถาม จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
จัดสรรเงินกาไร จ่ ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2560
ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ซึ่ งเป็ น บริ ษทั แม่มีผลประกอบการ ในปี 2560 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จากผลประกอบการ ในปี 2560 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั มีผลขาดทุน 41.97 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผล
การดาเนินงาน ของบริ ษทั ย่อยอีก 3 บริ ษทั ซึ่ งมีผลกาไรรวม 0.96 ล้านบาท จึงทาให้มีผล
ขาดทุนรวม เหลือ 41.01 ล้านบาท ตามนโยบายของบริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลได้ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่า ร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั หลังจากหักทุนเงินสารองตามกฎหมาย แต่
เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด กรณี บริ ษทั มีผล
ขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปั นผล จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
ประกอบการ ประจาปี 2560 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม

230,513,044
230,513,044

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกาหนดอานาจกรรมการ
อนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส การมีส่วนได้เสี ยในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม
ที่ตอ้ งออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุม
จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็ จ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ น
การล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16 กาหนดไว้วา่ ในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการที่ดารงตาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตาแหน่ง 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในครั้งนี้ คือ
1) นายพชร ยุติธรรมดารง
2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
3) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่ องให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ
ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู ้
ถือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่
ละท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติทปี่ ระชุ ม

1) นายพชร ยุติธรรมดารง
กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสี ยง แต่งตั้ง นายพชร ยุติธรรมดารง กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

- รวม

มติทปี่ ระชุ ม

มติทปี่ ระชุ ม

มติทปี่ ระชุ ม

230,513,044

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00

2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเสี ยงเอกฉันท์ แต่งตั้ง ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
3) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเสี ยงเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
5.2 พิจารณากาหนดอานาจกรรมการ
ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมว่า ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นให้
กาหนดอานาจกรรมการในการลงนามกระทาการ แทนบริ ษทั โดยให้ นายปรี ชา
ถิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล เป็ นกรรมการผู ้
มีอานาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้กาหนดอานาจกรรมการ โดยให้
นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล เป็ น
กรรมการ ผูม้ ีอานาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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มติทปี่ ระชุ ม
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มติทปี่ ระชุ ม

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้เสนอผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2560 จานวนรวมตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่ วน
ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นเบี้ยประชุมราย
เดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่เท่ากับปี ก่อน ตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิผสู ้ อบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้รับการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เห็นควรขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั พีวี ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรื อผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตท่านอื่นภายในสานักงานของ บริ ษทั
พีวี ออดิท จากัด ผูส้ อบบัญชี หรื อสานักงานดังกล่าว จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนไม่เกินปี ละ 770,000 บาท ซึ่ง
ราคาเท่ากับ ปี 2560 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อนายอุดม ธนู
รัตน์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 9622 หรื อผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตท่านอื่นภายในสานักงานของ บริ ษทั พีวี ออดิท
จากัด ผูส้ อบบัญชี หรื อสานักงานดังกล่าว จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริ ษทั และ

บริ ษทั ย่อย ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนไม่เกินปี ละ 770,000 บาท ซึ่ งราคาเท่ากับ
ปี 2560 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- รวม
230,513,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ
ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผใู ้ ดจะเสนอเรื่ องอื่นใดอีกหรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูใ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุ มเวลา 11.30 น.

(นายพชร ยุติธรรมดารง)
ประธานที่ประชุม

