
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 
บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที ่21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ อาคารปรีชากรุป บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) 

ประชุม ณ อาคารปรีชากรุป บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผูเขารวมประชุม 
1.นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2.นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
3.นายฐนนทศรณ    เลศิฤทธิ�ศิริกุล กรรมการ/ กรรมการผูอำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       
4.นายสมเจตน    ทิณพงษ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 
5.นางสาวทิพาพร  อัศวโสตถิ์ กรรมการ 
6.นางกิติมา ปวเรศกุล กรรมการอิสระ/กรรมการ 

7.นายสมชาย      เลิศวิริยจิตต เลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
1.นางสาวเจียมใจ แสงสี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
2.นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม และกลาววาขณะนี้โรคไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด 

จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทานสวมหนากากอยามัย เวนระยะหางไมนอยกวา 1 เมตร พูดคุยซักถามที่

เหมาะสมเพื่อเปนการปองกันการแพรเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้น ไดแนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการผูอำนวยการและผูสอบ

บัญชีที่เขารวมประชุม และรายงานวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนรวม 

36 ทาน นับจำนวนหุนได 218,826,793 หุน คิดเปนรอยละ 65.13 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทครบ

เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งผูเขาประชุมในครั้งนี้ไดมีนางสาวจิราภรณ อมรภัทรศิลป ตัวแทนผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมในนามสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเพ่ือพิทักษสิทธิ์ผูถือหุนรายยอย 



 

กอนเขาวาระการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและขอบังคับ

ของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเปนแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง 
 

2) การลงมติตามระเบียบวาระตางๆ ใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุน จำนวนเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทไดจัดเตรียมไวให พรอมลงลายมือชื่อ  

3) ในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดกอนการลงมติแตละวาระผูถือหุนสามารถสอบถามคณะกรรมการ                  
ในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นๆ ไดเต็มที่ ประเด็นที่ไมเก่ียวของจะเปดใหซักถาม และอธิบายในวาระอ่ืนๆ 

4) ระหวางดำเนินการประชุมอาจมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน          
จึงอนุญาตใหเขารวมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ียังไมพิจารณาลงมต ิ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตาม               
ขอพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1) กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละ
วาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมี
ผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่นหรืองดออกเสียง เจาหนาที่ของบริษัทจะรับบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี ้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน 

2) กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผู ถือหุน           
ไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที ่ผู เขาประชุมไดยื ่นตอเจาหนาที ่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน              
เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจงผลการออกเสียง
ลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจำนวนเทาใดใหผูเขาประชุมทราบ 

3) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขาประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระ                
ทีอ่ยูในระหวางการพิจารณาและภายหลังนั้นเทานั้น  

ตอมาประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ             
ที่ด ี(Good Governance Guideline) ในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) บริษัทใหผูถือหุนของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ไดลวงหนา 
2) บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเขาเปนกรรมการของบริษัท 
โดยทั ้งสองเรื ่องดังกลาว ผู ถือหุ นสามารถเสนอเรื ่องใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาไดในระหวาง                    

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565  ที่ผานมา แตไมมีผูถือหุนทานใดไดเสนอเรื่องดังกลาว              
ผานทางบริษัทฯ เพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแตประการใด 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัคร             
จากผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนซึ่งนายสุรศักดิ์ ชาบำเน็จ
ผูรับมอบฉันทะจาก นายสิงพร เลิศธนพันธุ ผูถือหุน ไดอาสาเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2564 
ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564   

 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่วันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่ไดจัดสงเอกสารใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจำป 2564 เมื ่อวันที ่ 22  

เมษายน 2564  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานป 2564 บริษัทมีรายได
จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบานเดี่ยว ทาวนโฮมและโครงการอาคารสำนักงานให
เชา มีรายไดจากการขายและบริการ 62.15 ลานบาท รวมกับรายไดอื่น 3.20 ลานบาท โดยมี
รายไดรวมอยูที ่ 65.35 ลานบาท และสงผลใหบริษัทขาดทุน 43.77 ลานบาท ประธานที่
ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมวาวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติโดยเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ป 2564 ที่ผานมาของบริษัท โดยไมมีผูถือหุนใดซักถาม
ตามที่ประธานเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทนุของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ประธานที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร
ขาดทุนเบ ็ดเสร ็จ สำหร ับรอบปบ ัญช ีส ิ ้นส ุด ณ ว ันที ่  31 ธ ันวาคม 2564 ซ ึ ่งได ผ าน                   
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และไดมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว              
ด ังท ี ่ปรากฎในรายงานประจำป 2564 ที ่ส งให ผ ู ถ ือห ุ นพร อมหนังส ือเช ิญประชุม                                                      
ซึ ่งเปนงบการเงินแบบไมมีเง ื ่อนไขและถูกตองตามที ่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน                         
การรายงานทางการเง ิน เป ดเผยข อม ูลถ ูกต องเพ ียงพอสำหร ับรายการเก ี ่ยวโยง                                           
ที่เก่ียวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติประธานที ่ประชุมสอบถามวาผ ู ถ ือหุ นทานใดมีคำถามหรือไมปรากฎไมม ีคำถาม                    
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ 
รอบปบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว 
 
 
 



 
 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอดวย
คะแนนเสียง ดังนี้    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4  จัดสรรเงินกำไร จายเงินปนผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน      

ป 2564 
ประธานที่ประชุมแถลงตอที่ประชุมวา ในรอบปที่ผานมา บริษัท ปรีชากรุป จำกัด (มหาชน)           
มีรายไดจากการชายโครงการแนวราบ ประเภทบานเดี่ยว ทาวนโฮมและโครงการอาคารสำนักงาน
ใหเชา มีรายไดจากการขายและบริการ 62.15 ลานบาท รวมกับรายไดอื ่น 3.20 ลานบาท                
โดยมีรายไดรวมอยูที่ 65.35 ลานบาท สงผลใหบริษัทขาดทุน 43.77 ลานบาท ตามนโยบายของ
บริษัทจะจายเงินปนผลไดในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหัก
ทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู หามมิใหจายเงินปนผล คณะกรรมการมีความเห็นวา
ควรงดจายเงินปนผล จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท เห็นควรอนุมัติงดจายเงินปนผล สำหรับผล
ประกอบการ ประจำป 2564 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

- เห็นดวย  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นดวย  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 



 
 
ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระพรอม 
 กำหนดอำนาจกรรมการ 

อนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส การมีสวนไดเสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่
ตองออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ทาน ที่ออกตามวาระไดออกไปจากที่ประชุม
จนกวาการเลือกตั้งกรรมการจะแลวเสร็จ  

          5.1    พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหมเพิ่ม 1 ทาน 
         กรรมการที่คัดเลือกใหม 1 ทาน คือ 1. นายยุทธนา หยิมการุณ 

      คณะกรรมการเห็นชอบท่ีจะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม 
      เพิ่ม 1 ทาน โดยไดจัดสงประวัติ นายยุทธนา หยิมการุณ เพื่อเปนกรรมการบริษัทใหผู 
      ถือหุนพิจารณา  
      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทแตงตั้งนายยุทธนา หยิมการุณ เปนกรรมการใหม  
      ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

  
        
 
  
  
 
 
                             5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทาน  

ประธานที่ประชุม แถลงวา ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ               
การประชุมและเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อพิจารณาเขารับการเลือกตั ้งกรรมการบริษัท                           
เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เพื่อบรรจุเปนระเบียบ
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท ดังนั้น ตามขอบังคับของบริษัทขอ 16 กำหนดไววาในการประชุม 
สามัญประจำปทุกครั ้ง กรรมการที ่ดำรงตำแหนงนานที่สุดตองออกจากตำแหนง                        
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ตองออกตามวาระในครั้งนี้ คือ 
1) นางสาวทิพาพร   อัศวโสตถิ์  
2) นางกิติมา          ปวเรศกุล 
3) นายฐนนทศรณ   เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาในวาระนี้ไดแยกเรื่องใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ไดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุม โดยคณะกรรมการไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการแตละทานที่ออกตามวาระ               
กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 
 
 

 เห็นดวย  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย  เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม    218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 



1) นางสาวทิพาพร  อัศวโสตถิ์ กรรมการทานแรกที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงเอกฉันท เลือกตั้ง นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กลับเขาดำรง

ตำแหนง กรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

2) นางกิติมา ปวเรศกุล กรรมการทานที่ 2 ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงเอกฉันท เลือกตั้ง นางงกิติมา ปวเรศกุล กลับเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

3) นายฐนนทศรณ  เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการทานที่ 3 ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงเอกฉันท เลือกตั้ง นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กลับเขา

ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- เห็นดวย 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- เห็นดวย 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม  218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 



    5.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ 

ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมวา ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นใหกำหนด

อำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยใหนายยุทธนา หยิมการุณ 

เป นกรรมการผ ู ม ีอำนาจลงนามอีก 1 ทาน รวมเป นกรรมการผ ู ม ีอำนาจ คือ 

นายสมเจตน ทิณพงษ , นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล และนายยุทธนา หยิมการุณ 

และใหกรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื ่อรวมกันและประทับตราสำคัญของ

บริษัท จึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกำหนดอำนาจกรรมการ โดยให  

นายสมเจตน ทิณพงษ, นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุลและนายยุทธนา หยิมการุณ 

เปนกรรมการ  ผูมีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

ประธานที่ประชุมแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนเฉพาะคาตอบแทนรายเดือนใหแก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จำนวนรวมตลอดปไมเกิน 6 ลานบาท โดยเพิ ่มจากเดิม 5 ลานบาทเพิ ่มอีก 1 

ลานบาท สวนคาตอบแทนอื่นๆ ไมม ีจึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัต ิ

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ เปนเบี้ยประชุมราย

เดือน รวมแลวตลอดป ไมเกิน 6 ลานบาท โดยเพิ่มจากเดิม 1 ลานบาท ตามที่ประธานเสนอ 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย   218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- เห็นดวย   218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ประธานที่ประชุมแถลงวา ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทน  

ของผ ู สอบบัญชี ซ ึ ่งได ร ับการพิจารณากลั ่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการของบริษัทแลว เห็นควรขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย โดยมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชี

ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวชมภูนุช แซแต 

ผู สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 

11888 หรือผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ใหเปน

ผูตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบ

บัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจำป 2565 และกำหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 770,000 

บาท ซึ่งราคาเทากับ ป 2564 คณะกรรมการจึงใหเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นควรแตงตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผู สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 

4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุติมา 

วงษศราพันธชัย ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซแต ผูสอบบัญชี

ทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ

ผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ใหเปนผูตรวจสอบ

บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอย ประจำป 2565 และกำหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 770,000 บาท ซึ่งราคา

เทากับ ป 2564 ตามที่ประธาน ที่ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 218,826,793 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 



ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
ประธานที่ประชุมไดเชิญกรรมการผูอำนวยการโดยนายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ไดกลาวถึง
การดำเนินงานของ บริษัท ปรีชากรุป จำกัด (มหาชน) วาระยะเวลา 48 ปที่ผานมา บริษัทได
สรางความมั่นคงและวางรากฐานการกอสรางที่ดีมาตลอด และในปที่ผานๆมาที่บริษัทไมไดขึ้น
โครงการเพราะดวยปญหาเศรษฐกิจรอบดานหลายๆอยางรวมทั้งกำลังดานเศรษฐกิจและ
กำลังของผูซื้อตลอดจนกระทั่งมีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 พฤติกรรมของผูบริโภค
เปลี่ยนไปมาก และตอจากนี้โครงการของบริษัทที่จะขึ้นใหมๆก็จะตอบโจทกผูบริโภค โดย
บริษัทมีพ ันธมิตรจากบร ิษัทอื่นที ่ เช ี ่ยวชาญแตละดานมาดูแลแตละดานตางๆ เชน 
การเซ็นสัญญา MOU กับทาง บริษัท TOA ซึ่งบริษัท TOA มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสีรวมถึง 
วัสดุที่ไมเปนพิษกับสิ่งแวดลอม และกำลังจะมีการเซ็นสัญญา MOU กับทางโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร เพื่อใหทางโรงพยาบาลมาดูแลสุขภาพของผูอยูอาศัยของโครงการ บริษัท ปรีชา กรุป 
จำกัด (มหาชน) ตอไป และการทำโครงการตอไปของบริษัทจะมีความพรอมในการครอบคลุม
ถึงการทำงานที่บานไดอีกดวย (WFH) ซึ่งจะมีการเซ็น MOU รวมกับบริษัท ทรูคอปเปเรชั่น 
จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยี 5G และชวยวางระบบในบานใหโครงการ และทางบริษัทไดทำการ
เซ็นสัญญา MOU รวมกับสวนนงนุช และในอนาคตทางบริษัทจะจับมือรวมกันกับบริษัท IRPC 
และมีความยินดีอยางที่ที่ไดคุณยุทธนา หยิมการุณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ มาเปนกรรมการ
ของบริษัทเพ่ือมาชวยกันวางแผนพัฒนาบริษัทตอไป 
หากสนใจด ูการพัฒนาโครงการต างๆของบร ิษ ัทสามารถติดตามรายละเอ ียดได ที่  
www.preecha.com  ประธานที่ประชุมกลาวปดประชุม  

ปดประชุมเวลา 10.45 น.  

(นายพชร ยุติธรรมดำรง) 
  ประธานที่ประชุม 


