
  

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
วนัพฤหัสบดีที ่ 26  เมษายน  2561  เวลา  10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ช้ัน 9 

  
 ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 โดยท่ี
ประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัและตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการ
ประชุมเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ ้ถือหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาความถูกตอ้ง 
ครบถว้นในสาระส าคญั 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว  และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 
 
ระเบียบวาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 
วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษทัมหาชน") ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัส่งรายงาน ประจ าปีใหก้บัผูถื้อหุน้ พร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี บดัน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงาน ประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ซ่ึงมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีก าหนดในพ.ร.บ. บริษทั 
มหาชน และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ จึงประสงคเ์สนอรายงานประจ าปีและ รายงานของ
คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงาน ปี 2560 ท่ีผา่นมาของบริษทั  
 
ระเบียบวาระที ่3  อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ (ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี) เสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั บริษทัฯ จึง ขอเสนองบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึง ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณางบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้เห็นควรรับรองงบการเงินดงักล่าว และให้
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
ระเบียบวาระที ่4  จัดสรรเงินก าไรจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2560 



  

วตัถุประสงค์และเหตุผล จากผลประกอบการ ในปี 2560 ตามรายละเอียดในงบดุลและงบก าไรขาดทุน บริษทัฯ 
มีผลขาดทุน 41.97 ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัผลการด าเนินงาน ของบริษทัลูกอีก 3 บริษทั ซ่ึงมีผลก าไร รวม 0.96 
ลา้นบาท จึงท าใหมี้ผลขาดทุนรวม เหลือ 41.01 ลา้นบาท ตาม พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั กรณีบริษทัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ เม่ือการประกอบการมีผลขาดทุน จึงใหเ้สนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบเพื่อ 
พิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
 
ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ พร้อมก าหนดอ านาจกรรมการ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะเลือกตั้งใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 5.1 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 ท่าน   
       กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ         

1) นายพชร  ยติุธรรมด ารง 
2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ 
3) นายฐนนทศ์รณ์  เลิศฤทธ์ิศิริกุล 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นชอบท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยไดจ้ดัส่ง
รายละเอียด  และประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบใหก้ าหนดอ านาจกรรมการในการลงนามกระท าการ
แทนบริษทั  โดยก าหนดให ้นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์ นายสมเจตน์  ทิณพงษ ์และนายฐนนทศ์รณ์ 
เลิศฤทธ์ิศิริกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัพร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทั  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมติั 

 
ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561ส าหรับกรรมการ
อิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-executive Directors) ของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและ
โปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัชั้นน า ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และนอกกลุ่มธุรกิจ ขอ้มูลจาก



  

สถาบนักรรมการบริษทัไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 รวมถึงการขยายตวัทาง
ธุรกิจและการเติบโต ของผลก าไรของบริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแลว้ตลอดปีไม่เกิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัปีก่อน  
 
ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเช่ือถือ และราคาแลว้ เห็นควร
เสนอผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้สามญั   เป็นผูส้อบบญัชีปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั พีวี 
ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมี นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9622 หรือผูส้อบ
บญัชีอนุญาตท่านอ่ืนภายในส านกังานของ บริษทั พีว ี ออดิท จ ากดั หรือส านกังานอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีน้ีสังกดั 
ผูส้อบบญัชีอ่ืนหรือส านกังานอ่ืนดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนไม่
เกินปีละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบ บญัชี เป็นดงัน้ี  
 

 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั 270,000 บาท  270,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 360,000 บาท 360,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3 บริษทั 140,000 บาท 140,000 บาท 
รวม 770,000 บาท 770,000 บาท 

  
  
 ระเบียบวาระที ่8  เร่ืองอืน่ ๆ 


