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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 
วนัพฤหัสบดท่ีี  25  เมษายน  2562  เวลา  10.00 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ช้ัน 9 

  
 ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดยท่ี
ประชุมไดพ้จิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัและตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ ้ถือหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดพ้จิารณาความถูกตอ้ง 
ครบถว้นในสาระสาํคญั 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว  และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษทัมหาชน") กาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัส่งรายงาน ประจาํปีใหก้บัผูถื้อหุน้ พร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี บดัน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงาน ประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 ซ่ึงมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีกาํหนดในพ.ร.บ. บริษทั 
มหาชน และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ จึงประสงคเ์สนอรายงานประจาํปีและ รายงานของ
คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดาํเนินงาน ปี 2561 ท่ีผา่นมาของบริษทั  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชี
กาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ (ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี) เสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพือ่พิจารณาอนุมติั บริษทัฯ จึง ขอเสนองบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ใหท่ี้ประชุมพจิารณาอนุมติั 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณางบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้เห็นควรรับรองงบการเงินดงักล่าว และให้
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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ระเบียบวาระท่ี 4  จัดสรรเงินกําไรจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน
ปี 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล จากผลประกอบการ ในปี 2561 ตามรายละเอียดในงบดุลและงบกาํไรขาดทุน บริษทัฯ 

มีผลขาดทุน 32.97 ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัผลการดาํเนินงาน ของบริษทัลูกอีก 3 บริษทั ซ่ึงมีผลกาํไร รวม 3.01 

ลา้นบาท จึงทาํใหมี้ผลขาดทุนรวม เหลือ 29.80 ลา้นบาท ตาม พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั กรณีบริษทัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ เม่ือการประกอบการมีผลขาดทุน จึงใหเ้สนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบเพือ่ 
พิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ พร้อมกําหนดอํานาจกรรมการ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามขอ้น้ีจะเลือกตั้งใหเ้ขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 5.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน   
       กรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ         

1) นายสมเจตน ์ ทิณพงษ ์
2) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์
3) นายสมพร  เวชพาณิชย ์

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นชอบท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยไดจ้ดัส่ง
รายละเอียด  และประวติักรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 5.2 พจิารณากําหนดอํานาจกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบใหก้าํหนดอาํนาจกรรมการในการลงนามกระทาํการ
แทนบริษทั  โดยกาํหนดให ้นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์และ นายฐนนทศ์รณ์  
เลิศฤทธ์ิศิริกลุ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัพร้อมทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษทั  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมติั 
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ระเบียบวาระท่ี 6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหท่ี้ประชุมพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 สาํหรับ
กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-executive Directors) ของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดก้าํหนด
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและ
โปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัชั้นนาํ ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และนอกกลุ่มธุรกิจ ขอ้มูลจาก
สถาบนักรรมการบริษทัไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 รวมถึงการขยายตวัทาง
ธุรกิจและการเติบโต ของผลกาํไรของบริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแลว้ตลอดปีไม่เกิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเท่ากบัปีก่อน  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 2562 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเช่ือถือ และราคาแลว้ เห็นควร
เสนอผูส้อบบญัชีของบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้สามญั   เป็นผูส้อบบญัชีปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั พีว ี
ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมี นายประวิทย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตนพ์งศ ์

ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9622 หรือผูส้อบ
บญัชีอนุญาตท่านอ่ืนภายในสาํนกังานของ บริษทั พวี ี ออดิท จาํกดั หรือสาํนกังานอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีน้ีสงักดั 
ผูส้อบบญัชีอ่ืนหรือสาํนกังานอ่ืนดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน คณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนไม่
เกินปีละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบ บญัชี เป็นดงัน้ี  
 

 ปี 2561 ปี 2562 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั 270,000 บาท  270,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 360,000 บาท 360,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3 บริษทั 140,000 บาท 140,000 บาท 
รวม 770,000 บาท 770,000 บาท 
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 ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน  ๆ
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