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และพิจารณาคาตอบแทน 
5.นางสาวทิพาพร  อัศวโสตถิ์ กรรมการ 
6.นายฐนนทศรณ  เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 
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นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม และกลาววาขณะน้ีโรคไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด                

จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทานสวมหนากากอยามัย เวนระยะหางไมนอยกวา 1 เมตร พูดคุยซักถามทาที่

เหมาะสมเพื่อเปนการปองกันการแพรเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้น ไดแนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการผูอำนวยการและผูสอบ

บัญชีที่เขารวมประชุม และรายงานวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนรวม 39 

ทาน นับจำนวนหุนได 234,746,407 หุน คิดเปนรอยละ 69.87  ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทครบเปนองค

ประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งผูเขาประชุมในครั้งนี้ไดมีนายปราโมทย  เรืองทรัพย ตัวแทนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใน

นามสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเพื่อพิทักษสิทธิ์ผูถือหุนรายยอย 

กอนเขาวาระการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและขอบังคับ

ของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเปนแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง 
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2) การลงมติตามระเบียบวาระตางๆ ใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุน จำนวนเสียงในบัตร

ลงคะแนนที่บริษัทไดจัดเตรียมไวให พรอมลงลายมือชื่อ 

3) ในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดกอนการลงมติแตละวาระผูถือหุนสามารถสอบถามคณะกรรมการ
ในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นๆ ไดเต็มที่ ประเด็นที่ไมเก่ียวของจะเปดใหซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ 

4) ระหวางดำเนินการประชุมอาจมีผู ถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ ้นเพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน
จึงอนุญาตใหเขารวมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ียังไมพิจารณาลงมติ 

ประธานที ่ประชุม ชี ้แจงวิธีปฏิบัต ิในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมซึ ่งกำหนดตาม 
ขอพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

1) กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ
โดยจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผูถือหุน
ทานใดยกมือไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่นหรืองดออกเสียง เจาหนาที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจาก 
ผูถือหุนที่ยกมือเพือ่ลงมติดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ใหที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ ทั้งนี้ เพ่ือประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน 

2) กรณีที ่ผู ถือหุ นมอบฉันทะใหมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที ่ผูถือหุน
ไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที ่ผ ู  เขาประชุมไดย ื ่นตอเจาหนาที ่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน 
เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจงผลการออกเสียง
ลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจำนวนเทาใดใหผูเขาประชุมทราบ 

3) หากมีผู ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขาประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระ
ท่ีอยูในระหวางการพิจารณาและภายหลังนั้นเทานั้น 

ตอมาประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ 
ท่ีดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) บริษัทใหผูถือหุนของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ได
ลวงหนา 

2) บริษัทไดเปดโอกาสใหผ ู ถ ือหุ นสามารถนำเสนอบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติครบถวนเขาเปนกรรมการ
ของบริษัท 

โดยทั ้งสองเรื ่องดังกลาว ผู ถ ือหุ นสามารถเสนอเรื ่องใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาไดในระหวาง 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564  ที่ผานมา แตไมมีผู ถือหุนทานใดไดเสนอเรื ่องดังกลาว 
ผานทางบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแตประการใด 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัคร          
จากผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนซึ่งนางราตรี บุญญกาญจน   
ผูรับมอบฉันทะจาก น.ส.กันตา โชติวิทยะกุล ผูถือหุน ไดอาสาเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2563 

ประธานที่ประชุมไดเสนอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีไดจัดสงเอกสารใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถ ือหุ น ประจำป 2563 เมื ่อวันที ่ 16  

กรกฎาคม 2563  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานป 2563 ผลการดำเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอย ดังนี้ บริษัท มีรายไดจากการขายและบริการ
รวม 82.77 ลานบาท ตนทุนขาย และ บริการ 59.61 ลานบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 18.33 ลาน
บาท บริษัทมีสินทรัพยรวม จำนวน 526.33 ลานบาท หนี ้สินรวมจำนวน 97.97 ลานบาท                 
สวนของผูถือหุนจำนวน 428.35 ลานบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชา
กรุ ป จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 18.33 ลานบาท ขาดทุนตอหุ น 1.27 บาท                 
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวาในการประกอบกิจการของบริษัทในขณะนี้ไดมีโครงการที่ปรีชาราม 
3 ดานการขายขณะนี้ไดดำเนินไปไดดีพอสมควร โดยวางแผนการขายไววาจะใหเสร็จสมบูรณ
ภายในป 2564 นอกจากนี้บริษัทฯไดพยายามหาที่ดินแปลงใหมนำมาพัฒนาเพื่อใหธุรกิจของ
บริษัทฯไดม ีการพัฒนาเติบโตดีข ึ ้นตอไป ซึ ่งจะทำใหผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้น                  
ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมวาวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติและเปดโอกาสใหผู
ถือหุนซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ป 2563 ที่ผานมาของบริษัท โดยไมมีผูถือหุนใดซักถาม
ตามที่ประธานเสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ 3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 
ประธานที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร
ขาดทุนเบ ็ดเสร ็จ สำหร ับรอบป บ ัญช ีส ิ ้นส ุด ณ ว ันท ี ่  31 ธ ันวาคม 2563 ซ ึ ่งได ผ าน                       
การตรวจสอบจากผู สอบบัญชีแลว และไดมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว              
ด ั งท ี ่ปรากฎในรายงานประจำป   2563 ท ี ่ส  งให ผ ู ถ ือห ุ นพร อมหน ังส ือเช ิญประชุม                                                      
ซึ ่งเปนงบการเงินแบบไมมีเง ื ่อนไขและถูกตองตามที ่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน                         
การรายงานทางการเง ิน  เป ด เผยขอม ูลถ ูกต อง เพ ียงพอสำหร ับรายการเก ี ่ ยวโยง                                           
ที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
อน ุม ัติประธานที ่ประช ุมสอบถามว าผ ู ถ ือห ุ นทานใดมีคำถามหร ือไมปรากฎไม ม ีคำถาม                    
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ
ปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4  จัดสรรเงินกำไร จายเงินปนผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน      

ป 2563 
ประธานที่ประชุมแถลงตอที่ประชุมวา ในรอบปที่ผานมา บริษัท ปรีชากรุป จำกัด (มหาชน)           
ซึ ่งเปน บริษัทแมมีผลประกอบการ ในป 2563 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน             
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการ ในป 2563  ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 11.22 ลานบาท  และเมื่อรวมกับผลการ
ดำเนินงาน ของบริษัทยอยอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลขาดทุน 7.10 ลานบาท จึงทำใหมีผลขาดทุนรวม 

เหลือ 18.33 ลานบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจายเงินปนผลไดในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 
ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน 
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู หามมิใหจายเงินปนผล 
คณะกรรมการมีความเห็นวาควรงดจายเงินปนผล จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท เห็นควรอนุมัติงดจายเงินปนผล สำหรับผลประกอบการ 
ประจำป 2563 ตามที่ประธานท่ีประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
- เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 

ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ 
อนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส การมีสวนไดเสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ตอง
ออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ทาน ที่ออกตามวาระไดออกไปจากที่ประชุมจนกวาการ
เลือกตั้งกรรมการจะแลวเสร็จ เนื่องจากวาระนี้นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมซึ่งเปน
กรรมการที่ตองออกตามวาระที่ประชุมจึงเสนอใหนายสมพร เวชพาณิชย ทำหนาที่ประธานที่
ประชุมเฉพาะวาระน้ี  นายสมพร  เวชพาณิชย จึงไดทำหนาที่ประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้ 
 
 
 

 

- เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
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5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ประธานที่ประชุม แถลงวา ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนเสนอระเบียบวาระ               
การประชุมและเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อพิจารณาเขาร ับการเลือกตั ้งกรรมการบริษัท                           
เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เพื่อบรรจุเปนระเบียบ
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 
ดังนั้น ตามขอบังคับของบริษัทขอ 16 กำหนดไววาในการประชุม 
สามัญประจำปทุกครั ้ง กรรมการที ่ดำรงตำแหนงนานที ่ส ุดต องออกจากตำแหนง                        
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งกรรมการที่ตองออกตามวาระในครั้งนี้ คือ 
1) นายพชร       ยุติธรรมดำรง 
2) นายสมเจตน   ทิณพงษ 
3) นายปรีชา      ถิรกิจพงศ 
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาในวาระนี้ไดแยกเรื่องใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ไดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม โดยคณะกรรมการไดเสนอใหเลือกตั ้งกรรมการแตละทานท่ีออกตามวาระ               
กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ดังนี้ 
 

1) นายพชร  ยุติธรรมดำรง กรรมการทานแรกที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที ่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียง เลือกตั ้ง นายพชร  ยุติธรรมดำรง กลับเขาดำรงตำแหนง 

กรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  

 

 

 
 
 
 

2) นายสมเจตน  ทิณพงษ กรรมการทานท่ี 2 ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงเอกฉันท เลือกตั้ง นายสมเจตน  ทิณพงษ กลับเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย  เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม    234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม    234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
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3) นายปรชีา      ถิรกิจพงศ  กรรมการทานที่ 3 ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงเอกฉันท เลือกตั้ง นายปรีชา  ถิรกิจพงศ กลับเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 
 
 

 

5.2  พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ 

ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมวา ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นใหกำหนด

อำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการ แทนบริษัท โดยให นายปรีชา ถิรกิจพงศ,                

นายสมเจตน ทิณพงษ และนายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

กรรมการสองในสามทานนี ้ลงลายมือชื ่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบร ิษัท          

จึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

มติที่ประชุม              ที ่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัต ิใหกำหนดอำนาจกรรมการ โดยให                     

นายปรีชา ถิรกิจพงศ, นายสมเจตน ทิณพงษ และนายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ ์ศิริกุล                  

เปนกรรมการ  ผูมีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   เม ื ่อนายพชร ย ุต ิธรรมดำรง ได ร ับเล ือกกล ับเข ามาเป นกรรมการอีกครั้ ง                      

นายสมพร เวชพาณิชย ซึ ่งทำหนาที ่เป นประธานที ่ประชุมเฉพาะวาระนี ้  จึงมอบหนาที ่ประธานที ่ประชุมให                 

นายพชร ยุติธรรมดำรง ดำเนินการประชุมวาระที่เหลือตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

- เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย  เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม    234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- เห็นดวย    234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม   234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
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ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

ประธานที่ประชุมแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนเฉพาะคาตอบแทนรายเดือนใหแก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเทากับป 2563 จำนวนรวมตลอดปไมเกิน 5 ลานบาท สวนคาตอบแทนอื ่นๆ ไมมี                 

จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ เปนเบี้ยประชุมรายเดือน 

รวมแลวตลอดป ไมเกิน 5 ลานบาท ซึ ่งเปนจำนวนที ่เทากับปกอน ตามที ่ประธานเสนอ              

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประธานที่ประชุมแถลงวา ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทน     

ของผูสอบบัญชี ซึ่งไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

ของบร ิษ ัทแล ว เห ็นควรขอให ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาแต งต ั ้ ง บร ิษ ัท พ ีว ี  ออด ิท จำกัด                              

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย โดยมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชี

ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที ่ 3787 หรือ

นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวชมภูนุช แซแต  

ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 

หรือผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ใหเปนผูตรวจสอบ

บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท 

และบร ิษ ัทย อย ประจำป 2564 และกำหนดคาตอบแทนไม เก ินปละ 770,000 บาท                          

ซึ่งราคาเทากับ ป 2563 คณะกรรมการจึงใหเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เห็นดวย    234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม   234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นควรแตงตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เปนผูสอบบญัชี

ของบริษัทและบริษัทยอย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย 

ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซแต ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 

หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผูสอบบัญชีอนุญาตทานอื่น

ภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจำป 2564 

และกำหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเทากับ ป 2563 ตามที่ประธาน          

ท่ีประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม  มีผูรับมอบฉันทะจาก
นายจิรกฤต โชคพฤทธิ์กุล มีคำถามวาทางบริษัทจะวางแผนธุรกิจยางไรในระหวางมีสถานการณ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะน้ี และในอนาคต ประธานในที่ประชุมไดตอบวาแมจะมี
สถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แตบริษัทก็มีแผนดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดสรร
และพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความตองการของผู บริโภคทั ้งในขณะนี้และในอนาคต                
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของตลาดโดยรวมดวย หากสนใจดูการพัฒนาโครงการตางๆของบริษัท
สามารถติดตามรายละเอยีดไดที่ www.preecha.com  ประธานที่ประชุมกลาวปดประชุม  

 
ปดประชุมเวลา 10.37 น.   
 

(นายพชร ยุติธรรมดำรง) 
              ประธานที่ประชุม 

 
 

- เห็นดวย  234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

- ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

- รวม 234,746,407 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
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