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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
วันพฤหัสบดีท่ี  23  เมษายน  2558  เวลา  10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 9 

  
 ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงาน
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว  และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงาน ปี 2557 ที่ผ่านมาของบริษัท  
 
ระเบียบวาระที่ 3  อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 
 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรอง  
 งบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  จัดสรรเงินก าไร จ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
 จากผลประกอบการในปี 2557 ตามรายละเอียดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปรีชากรุ๊ป  
 จ ากัด (มหาชน) บริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน 19.25 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมของบริษัท ปรีชา
 กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุน จ านวน 13.03 ล้านบาท
 ตามพรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ทราบเพื่อ พิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 ค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะ ค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซ่ึงเป็นจ านวน
 ที่เท่ากับปีก่อน  
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมก าหนดอ านาจกรรมการ 
                       ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
 ต าแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
 จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่ง
 อีกก็ได้ 

6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน   
          กรรมการที่ครบก าหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ         
   1.      ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
   2.      คุณทิพาพร  อัศวโสตถิ์  
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   3.      คุณวรยุทธ์  พงษ์สุวรรณ์  
    ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียด
    และประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชญิ 
    ประชุมครั้งนี ้

6.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้ก าหนดอ านาจกรรมการในการลงนามกระท าการ
    แทนบริษัทโดยก าหนดให้ นายปรีชา  ถิรกิจพงศ์   นายสมเจตน์  ทิณพงษ์ และนายวรยุทธ์ 
    พงษ์สุวรรณ์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือช่ือ
    ร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราส าคัญของบริษัท  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
    อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
 ผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2558 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควร
 เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 และ ไม่มี
 ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญเป็น
 ผู้สอบบัญชีปี 2558  
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง  
 บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917  หรือ  นายบรรจง  พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147  
 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787  หรือ นายไกรสิทธิ์  ศิลปมงคลกุล 
 ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที ่ 9429 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในส านักงานของบริษัท พีวี 
 ออดิท จ ากัด  หรือส านักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือ  ส านักงานอื่นดังกล่าว
 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
 (กลต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือช่ือ รับรองการ
 สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2558 ไม่เกินปีละ 690,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบ
 บัญชี เป็นดังนี้  

 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าสอบบัญชีของบริษัท 210,000 บาท  210,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 300,000 บาท 315,000 บาท 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท 180,000 บาท 300,000 บาท 
รวม 690,000 บาท 825,000 บาท 

  
  ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่น ๆ  
 


