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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
วนัพฤหัสบดีที ่ 21  เมษายน  2559  เวลา  10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ช้ัน 9 

  
 ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัที ่23 เมษายน 2558 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งเห็นสมควรรับรองรายงาน
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว  และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 
 
ระเบียบวาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงาน ปี 2558 ท่ีผา่นมาของบริษทั  
 
ระเบียบวาระที ่3  อนุมตังิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัทส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณางบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้เห็นควรรับรอง 
 งบการเงินดงักล่าว และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 
ระเบียบวาระที ่4  จดัสรรเงนิก าไร จ่ายเงนิปันผล และจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
 จากผลประกอบการในปี 2558 ตามรายละเอียดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปรีชากรุ๊ป  
 จ ากดั (มหาชน) บริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 16.50 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินรวมของบริษทั ปรีชา
 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ บริษทัฯ มีผลขาดทุน จ านวน 18.14 ลา้นบาท
 ตามพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั กรณีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เม่ือการประกอบการมีผลขาดทุน จึงใหเ้สนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
 ทราบเพ่ือ พิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
 
ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ พร้อมก าหนดอ านาจกรรมการ 
                       ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก
 ต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
 จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะเลือกตั้งใหเ้ขา้รับต าแหน่ง
 อีกก็ได ้

5.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 ท่าน   
          กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ         
   1.     นายพชร  ยติุธรรมด ารง 
   2.     นายสมเจตน ์  ทิณพงษ ์
   3.     นายสมชาย  เลิศวริิยจิตต ์
    ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นชอบท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยไดจ้ดัส่งรายละเอียด
    และประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ 
    ประชุมคร้ังน้ี 
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5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบใหก้ าหนดอ านาจกรรมการในการลงนามกระท าการ
    แทนบริษทั  โดยก าหนดให ้ นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์  นายสมเจตน ์ ทิณพงษ ์  และ 
    นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และกรรมการสองในสาม
    ท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทั  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
    หุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั
 ค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแลว้ตลอดปีไม่เกิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวน
 ท่ีเท่ากบัปีก่อน  
 
ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
 แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
 ผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2559 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเช่ือถือ และราคาแลว้ เห็นควร
 เสนอผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี
 ส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้สามญั      เป็นผูส้อบบญัชีปี 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง  
 บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดย นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ 
    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917  หรือ  นายบรรจง  พิชญประสาธน์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 
 หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3787  หรือ นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 
 ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือผูส้อบบญัชีอนุญาตท่านอ่ืนภายในส านกังานของบริษทั พีว ี
 ออดิท จ ากดั  หรือส านกังานอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีน้ีสงักดั ผูส้อบบญัชีอ่ืนหรือ ส านกังานอ่ืนดงักล่าว
 จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (กลต.) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองการ
 สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 ไม่เกินปีละ 770,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบ
 บญัชี เป็นดงัน้ี  

 ปี 2559 ปี 2558 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั 270,000 บาท  210,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 360,000 บาท 300,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3 บริษทั 140,000 บาท 180,000 บาท 
รวม 770,000 บาท 690,000 บาท 

  
  ระเบียบวาระที ่8  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 


