
 

 

ที ่PCG.010/2560 

 

27 เมษายน 2560 

 

เรื่อง แจ้งมตทิีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เรียน กรรมการผู้อ านวยการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที ่
27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคาร
ปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้
ดังนี้ 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

2) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 



 

 

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4) จัดสรรเงินก าไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมก าหนดอ านาจกรรมการ 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านกรรมการที่ครบก าหนดต้อง
ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ  

(1) นายสมพร เวชพาณิชย์ ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ  

- เห็นด้วย  235,116,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

 

 



 

 

(2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้อ านวยการ/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ านาจ       
ลงนาม 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

(3) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ ต าแหน่ง กรรมการ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

5.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 

 ในการลงนามกระท าการแทนบริษัท โดยให้นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ
นายฐนนท์ศรณ ์เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

 



 

 

6) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เฉพาะเบี้ยประชุมรายเดือนจ านวนเงินรวมตลอดปี ไม ่

 เกิน 5 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี 
ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชี
อนุญาตท่านอ่ืนภายในส านักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560  และก าหนด
ค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2559  

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นด้วย  235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

- รวม 235,116,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   ( นายปรีชา  ถิรกิจพงศ์ ) 
     กรรมการผู้อ านวยการ 


