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คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที ่ 31  ธันวาคม 2561 ดังน้ี  

           1)    กรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร  เวชพาณิชย 

 2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารรวมกรรมการอิสระ 

  (1)  นายพชร ยุติธรรมดํารง 

  (2)  ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 

  (3)  นายสมพร เวชพาณิชย 

  (4)  นางสาวทิพาพร   อัศวโสตถิ์ 

 3) กรรมการที่เปนผูบริหาร 

  (1)  นายปรีชา ถิรกิจพงศ 

  (2)  นายสมเจตน   ทิณพงษ 

  (3)   นายฐนนทศรณ  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 

 อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ หรือ นายสมเจตน ทิณพงษ หรือ      

นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการสองในสามทานน้ีลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของ

บริษัท ลงนามผูกพันบริษัท 

 



  รายงานประจําป 2560 

 

บริษัท ปรีชา กรุป จาํกัด (มหาชน) 2/8 

 

คณะกรรมการบริษทั 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

เพื่อใหบริษัทสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ 

1)  กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ใหความสําคัญในการแสวงหา

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพื่อใหมั่นใจไดวาผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2)  ทบทวนและใหความเห็นกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน

และแผนงานตางๆ ของบริษัท พรอมทั้งติดตามผูบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว ตามทิศทาง

และกลยทุธขององคกรอยางสม่ําเสมอ 

3)   คณะกรรมการเปนผูเลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ 

4)  กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจขึ้น  

และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5)  จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง 

ดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปดเผยไวในรายงานประจําป 

6)  สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

7)  จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประเมิน 

ผลในดานการเปดเผยขอมูล เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐาน 

8)  เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแล 

กิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบตอสงัคมของบริษัท 
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9)  สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให 

เกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 

 

 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติตามขอบเขตที่กําหนดโดยกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัท และอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผน

งบประมาณ และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป การกําหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดําเนินงานการ

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเร่ืองตางๆ ของ

บริษัทและบริษัทยอย 

  1) พิจารณาอนุมัติ 

(1) วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธเปนรายป 

(2) แผนธุรกิจประจําปและงบประมาณประจําป 

(3) งบการเงินสําหรับงวดไตรมาส งวดคร่ึงปแรกและงบการเงินประจําป 

(4) การจายเงนิปนผลระหวางกาล 

(5) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรและการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆในองคกรที่สําคัญ 

(6) การไดมา การกอต้ัง การจําหนายจายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพยสินที่สําคัญหรืธุรกิจ

ใดของบริษทั 

(7) การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งขนาดของรายการมีนัยสาํคญัตอบริษัท 

(8) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยอ่ืนใด 

(9) แถลงการณตอสาธารณชนที่เกี่ยวกับนโยบายหรือกลยุทธ 

(10) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหบุคคลอ่ืน

ดําเนินการ 

2) แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 

3) แตงต้ังและพิจารณากําหนดคาตอบแทน รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการวาจางงานสําหรับ

กรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
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 บทบาทของประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการในฐานะผูนําองคกรไดทําหนาที่ดูแลกิจการของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ผู

ถือหุน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุผลประโยชนสูงสุด โดยทําใหเกิดศักยภาพ ความคิด ความ

สรางสรรค รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝายบริหารของบริษัทเขาดวยกัน อันจะสงผลใหแผนกล

ยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายของ

องคกร มีการติดตามการดําเนินกิจการของฝายบริหารอยางใกลชิดและตอเน่ือง โดยใหมีการรายงานฐานะ

การเงินและขอมูลสําคัญตอคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน แนะนํานโยบายดานบรรษัทภิบาลและความ

รับผิดชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัสรางจริยธรรมใหกับบุคลากรทุกระดับ ดังน้ี 

1) ความรับผิดชอบดานการบริหาร 

(1)  ดูแลภาพรวมในดานกลยุทธแผนงานและแนวนโยบายบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน

ใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัทและผูถือหุน 

(2) ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของฝายบริหารเพื่อใหเปนไปโดยถูกตอง ตามกฎหมายทั้ง

ในดานการกํากบัของทางการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมและเขารวมการประชุมทุกคร้ัง เพื่อใหการดําเนินการประชุม

คณะกรรมการเปนไปโดยถูกตองมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดรวมแสดง

ความคิดเห็น โดยมีการกํากับดูแล มอบหมายอํานาจหนาที่ดานการบริหารจัดการองคกรใหแกฝาย

จัดการดวยความเหมาะสม ใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลของบริษัทที่ครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา 

และชัดเจน เพื่อใชในการตัดสินใจซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

บริหารจัดการดานเวลาที่เพียงพอสําหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดง ความคิดเห็นใน

ประเด็นที่เกี่ยวของไดอยางกวางขวางในระหวางวาระประชุมที่สําคัญ ทั้งน้ี แนวนโยบายเพื่อเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการบริหารและกรรมการที่ไมใชผูบริหาร และไดมีการปรึกษาหารือ

แนวทางการบริหารเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนกันเปนประจํา 

3) การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน 

(1) สนับสนุนสงเสริมแนะนําใหกรรมการทุกทานในหลายวาระใหเขารวมอบรมพัฒนา

ทักษะ ความรูในดานตางๆ ที่เปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และ



  รายงานประจําป 2560 

 

บริษัท ปรีชา กรุป จาํกัด (มหาชน) 5/8 

 

คณะกรรมการบริษทั 

เปนที่ยอมรับ เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เปนตน 
 

(2) สนับสนุนสงเสริมแนะนําใหกรรมการไดมีการปรึกษาหารือเพื่อการทาํงานรวมกัน

อยางเปนทีม อันจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการกํากับดูแล กาํหนดนโยบาย

การดําเนินการของบริษัทและ ดูแลใหมีการประเมินผลการปฏบิัติของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมิน

เปนคณะและตนเอง นําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการ 

(3) กําหนดใหมีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อให

เปนไปตามนโยบาย เปนประจําอยางตอเน่ือง 

   4) ความสัมพันธระหวางผูถือหุน 

ดูแลใหมีการสื่อสารระหวางผูถือหุนของบริษัทดวยความมีประสิทธิภาพ    และเปดโอกาสใหผูถือหุน

สามารถติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

5) การประชุมผูถือหุน 

ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง และในฐานะกรรมการอิสระ ไดพยายามกํากับดูแล

ใหคํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูถือหุนรายยอย และมีการมอบหมายใหมีผูดูแลการประชุมผูถือหุนให

เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางถูกตอง พรอมทั้งดูแลใหกรรมการทุกทานเขารวมการ

ประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิออกความเห็น ซักถาม และ

เสนอแนะในระหวางการประชุมผูถือหุนอยางเต็มที่ ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุมผูถือหุน การซักถามหรือขอคําชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจําป การอนุมัติงบดุลและ

บัญชีกําไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรกําไรและเงินปนผล การแตงต้ังกรรมการ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ การเลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี การอนุมัติเร่ืองการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัท 

6) บทบาทของประธานกรรมการในดานอ่ืนๆ 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ดูแลโครงสรางของคณะกรรมการใหมีความเหมาะสม เพื่อใหการ

บริหารบริษัทเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ดูแลใหมีการนํานโยบายและการตัดสินใจของ

คณะกรรมการไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานบรรษัทภิบาลและความ



  รายงานประจําป 2560 

 

บริษัท ปรีชา กรุป จาํกัด (มหาชน) 6/8 

 

คณะกรรมการบริษทั 

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในทุกระดับ ต้ังแตกรรมการ ผูบริหารระดับสูงจนถึง

พนักงาน 

 

    การแตงตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอย  

รวมทั้ง ตําแหนงผูบริหารระดับสูง ใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนด

หลักเกณฑและดําเนินการสรรหา เมื่อตําแหนงน้ันครบวาระหรือวางลง โดยมีกระบวนการดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรที่ม ี

ความรู ความสามารถ มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ใหมั่นคงและยั่งยืน 

2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทัว่ไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

ผูบริหาร ระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑการสรรหาเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และเปนไปตามขอกําหนด

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ีองตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน 

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(1) การแตงต้ังกรรมการ 

(1.1) แตงต้ังโดยมติที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 

หน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(1.2) แตงต้ังโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบ 

กําหนดวาระ กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมจะมีวาระเทากบักรรมการเดิมที่ออกไป 

กรณีที่จะแตงต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการที่มีอยูเดิม จะตองใหที่ 

ประชุมผูถือหุนเทาน้ันมีมติแตงต้ังกรรมการใหม 

   (2) กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุ ดังตอไปน้ี 

(2.1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปแตละป กรรมการจะตองออก 

จาก ตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (โดย 2 ปแรก หลังจากต้ังบริษัทถามิไดมีการตกลงกันไว   เปนอยางอ่ืน ใหใช

วิธีการจับสลากออก สวนปถัดไป (ปที่ 3) ใหกรรมการที่อยูนานที่สุดออกจากตําแหนง และแตงต้ังกรรมการ

ใหมแทน กรรมการที่ออกจากตําแหนงกรรมการที่ออกจากตําแหนงจะถูกแตงต้ังกลับเขามาเปนกรรมการของ

บริษัทอีกก็ได 
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(2.2) ตาย 

(2.3) ลาออก 

(2.4) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย 

บริษัท มหาชน จํากัด หรือมีลักษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา  89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

(2.5) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม 

ในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2.6) ศาลมีคําสั่งใหออก  

           กรณีกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธาน 

กรรมการบริษัท และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให

คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริษัท

แทน 

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญและถือวาเปนหนาทีส่ําคัญในการเขารวมประชุม เพื่อ 

รับทราบและรวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน 

 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 6 คร้ังตอป   และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน 

โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ    

 จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคครบประชุม 

(2) เอกสารคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของจะตองจัดสงใหแกกรรมการบริษัทลวงหนา ไมนอย 

กวา 7 วันกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแต ในกรณีมีเหตุผล  

ความจําเปนเรงดวน 
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(3) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2  

   ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถา 

    คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(5) กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน 

(6) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงงดการซื้อขายหลักทรัพย อยางนอย 7 วัน 

 กอนการประชุมคณะกรรมการ 

(7) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


