รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ประชุม ณ หองประชุมชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรรมการผูเขารวมประชุม
1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2) นายสมพร เวชพาณิชย
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
3) นายปรีชา ถิรกิจพงศ
กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
4) นายสมเจตน ทิณพงษ
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
5) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
กรรมการ
6) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
กรรมการ
นายสมชาย เลิศวิริยจิตต
เลขานุการบริษัท
กรรมการลาประชุม
1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบผูเขารวมประชุม
1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
กรรมการตรวจสอบ
2) นายสมพร เวชพาณิชย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูเขารวมประชุม
1) นายสมพร เวชพาณิชย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3) นายสมเจตน ทิณพงษ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
2) นางสาวเจียมใจ แสงสี
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพชร ยุ ติธรรมดํ ารง ประธานที่ ประชุ มกล าวเป ดประชุ ม และได แนะนํ ากรรมการบริ ษั ท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการ
ผูอํานวยการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม และรายงานวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทนรวม 45 ทาน นับจํานวนหุนได 234,158,299 หุน คิดเปนรอยละ 69.69 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
กอนเขาวาระการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1) วิธีการลงคะแนนสําหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเปนไปตามพระราชบั ญญัติบริษั ทมหาชนและ
ขอบังคับของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเปนแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง
2) การลงมติตามระเบียบวาระตางๆ ใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมระบุชื่อ จํานวนหุน จํานวนเสียง ใน
บัตรลงคะแนนที่บริษัทไดจัดเตรียมไวให พรอมลงลายมือชื่อ
3) ในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดกอนการลงมติแตละวาระผูถือหุนสามารถสอบถามคณะกรรมการ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ไดเต็มที่ ประเด็นที่ไมเกี่ยวของจะเปดใหซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ
4) ระหวางดําเนินการประชุมอาจมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน
จึงอนุญาตใหเขารวมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไมพิจารณาลงมติ
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมซึ่งกําหนดตามขอ
พึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1) กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละ
วาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง
หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่นหรืองดออกเสียง เจาหนาที่ของบริษัทจะรับ
บัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
2) กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผูถือหุน
ไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เปน
คะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจงผลการออกเสียง
ลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหผูเขาประชุม
ทราบ
3) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขาประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระ
ที่อยูในระหวางการพิจารณาและภายหลังนั้นเทานั้น

ตอมาประธานที่ประชุ มได แจ งใหที่ป ระชุมรับทราบถึง การปฏิ บัติตามแนวปฏิ บัติของการกํา กับ ดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังตอไปนี้
1) บริษัทใหผูถือหุนของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
ไดลวงหนา
2) บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถนําเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเขาเปนกรรมการของ
บริษัท
โดยทั้งสองเรื่องดังกลาว ผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาไดในระหวาง วันที่
10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผานมา แตไมมีผูถือหุนทานใดไดเสนอเรื่องดังกลาวผานทาง
บริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแตประการใด
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัคร
จากผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน ซึ่งนายพัฒนพงษ
พฤกษประภัสสร ผูรับมอบฉันทะจาก น.ส.รังสิมา พฤกษประภัสสร ผูถือหุน ไดอาสาเปนผูตรวจสอบการนั บ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่ไดจัดสงเอกสารใหผูถือหุนทราบลวงหนา
แลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2561 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย
234,158,299
เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299
เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา
ประธานที่ประชุมมอบให นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ เปนผูแถลงตอที่ประชุมเพื่อ
รับทราบผลการดําเนินงาน ป 2561 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และ
บริษัทยอย ดังนี้ บริษัท มีรายไดจากการขายและบริการรวม 89.35 ลานบาท ตนทุนขาย และ
บริการ 60.42 ลานบาท ขาดทุนสุทธิจํานวน 29.80 ลานบาท บริษัท มีสินทรัพยรวม จํานวน
548.74
ลานบาท หนี้สินรวม จํานวน 76.94 ลานบาท สวนของผูถือหุน จํานวน 471.80 ลานบาท
สําหรับผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ
จํานวน 32.81 ลานบาท ขาดทุนตอหุน 0.09 บาท
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่ม เติม วา วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไม มีก ารลงมติและเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน ป 2561 ที่ผานมาของบริษัท โดยไมมีผูถือหุนใดซักถาม
ตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

อนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จของบริ ษั ทสิ้ นสุ ด ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2561
ประธานที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และไดมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังที่
ปรากฎในรายงานประจํ า ป 2561 ที่สง ใหผูถือหุนพรอมหนัง สือเชิญประชุม ซึ่ง เปนงบ
การเงินแบบไมมีเงื่อนไขและถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เปดเผยขอมูลถูกตองเพียงพอสําหรับรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ประธานที่ประชุมสอบถามวาผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือไม ปรากฎไมมีคําถาม จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอ ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

234,158,299
234,158,299

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

จัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและจัดสรรตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2561
ประธานที่ประชุมแถลงตอที่ประชุมวา ในรอบปทผี่ านมา บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปน บริษัทแมมีผลประกอบการ ในป 2561 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการ ในป 2561 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 32.81 ลานบาท และเมื่อรวมกับผล
การดําเนินงาน ของบริษัทยอยอีก 3 บริ ษัท ซึ่งมีผลกําไรรวม 3.01 ลานบาท จึงทํ าใหมีผล
ขาดทุนรวม เหลือ 29.80 ลานบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจายเงินปนผลไดในอัตราไมนอย
กว า ร อยละ 40 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท หลั ง จากหัก ทุ นเงิ นสํ า รองตามกฎหมาย แต
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กรณีบริษัทมีผล
ขาดทุนอยู หามมิใหจายเงินปนผล คณะกรรมการมีความเห็นวาควรงดจายเงินปนผล จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท เห็ น ควรอนุ มั ติ ง ดจ า ยเงิ น ป น ผล สํ า หรั บ ผล
ประกอบการ ประจําป 2562 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดอํานาจกรรมการ
อนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส การมีสวนไดเสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม
ที่ตองออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ทาน ที่ออกตามวาระไดออกไปจากที่ประชุม
จนกวาการเลือกตั้งกรรมการจะแลวเสร็จ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานทีป่ ระชุม แถลงวา ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เปน
การลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป 2562 เพื่อบรรจุเปนระเบีย บ
วาระในการประชุม ตามหลั กเกณฑ ที่บ ริษั ทกํ าหนด แต ไมมีผูถื อหุ นทา นใดเสนอ
ระเบีย บวาระการประชุม และเสนอชื่อบุค คลเพื่อพิจารณาเข ารั บการเลือกตั้ง เป น
กรรมการบริษัท ดังนั้น ตามขอบังคับของบริษัทขอ 16 กําหนดไววาในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดตองออกจากตําแหนง 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ตองออกตามวาระในครั้งนี้ คือ
1) นายสมเจตน
ทิณพงษ
2) นายปรีชา
ถิรกิจพงศ
3) นายสมพร
เวชพาณิชย
ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวาในวาระนี้ไดแยกเรื่องใหผูถือหุนใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ไดสงใหทานผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการแต
ละทานที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

1) นายสมเจตน ทิณพงษ
กรรมการทานแรกที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล วมีม ติเ สีย ง แตง ตั้ง นายสมเจตน ทิณพงษ กลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการทานที่ 2 ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงเอกฉันท แตงตั้ง นายปรีชา ถิ ร กิ จ พงศ กลั บ เข า ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

-
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

234,158,299
234,158,299

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

3) นายสมพร เวชพาณิชย
กรรมการทานที่ 3 ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงเอกฉันท แตงตั้ง นายสมพร เวชพาณิชย กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
5.2 พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ
ประธานที่ป ระชุ ม แถลงที่ ประชุ มว า ประธานและคณะกรรมการ มี ค วามเห็นให
กํา หนดอํ านาจกรรมการในการลงนามกระทํ าการ แทนบริ ษัท โดยให นายปรี ช า
ถิรกิจพงศ, นายสมเจตน ทิณพงษ และนายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เปนกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม กรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท จึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดอํานาจกรรมการ โดยให
นายปรีชา ถิรกิจพงศ, นายสมเจตน ทิณพงษ และนายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เปน
กรรมการ ผูมีอํานาจลงนาม กรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
-เห็นดวย
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
-ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประธานที่ประชุมแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอผูถือหุนพิจารณา
อนุมตั ิคาตอบแทนเฉพาะคาตอบแทนรายเดือนใหแก คณะกรรมการบริษัท และ
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ เท า กั บ ป 2561 จํ า นวนรวมตลอดป ไ ม เกิ น 5 ล า นบาท ส ว น
คาตอบแทนอื่นๆ ไมมี จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ เปนเบี้ยประชุมราย
เดือน รวมแลวตลอดป ไมเกิน 5 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่เทากับปกอน ตามที่ประธาน
เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประธานที่ ป ระชุ ม แถลงว า ขอให ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผู ส อบบั ญ ชี และกํ า หนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ซึ่งไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริษัทแลว เห็นควรขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง บริษัท พีวี ออดิท
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตนพงศ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย
ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่นภายในสํานักงานของ บริษัท
พีวี ออดิท จํากัด ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานดังกลาว จะตองเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหเปนผูตรวจสอบ
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 770,000 บาท ซึ่ง
ราคาเทากับ ป 2561 คณะกรรมการจึงใหเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นควรแตงตั้งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยมีนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนู
รัตนพงศ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย ผูสอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่นภายในสํานักงานของ บริษัท พีวี ออดิท
จํากัด ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานดังกลาว จะตองเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทยอย ประจําป 256 และกําหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเทากับ
ป 2561 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- รวม
234,158,299 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
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เรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม และเมื่อไมมี
ผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดประชุม

ปดประชุมเวลา 11.30 น.
(นายพชร ยุติธรรมดํารง)
ประธานที่ประชุม

