
  

 
 

                         วนัท่ี  20 มีนาคม 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

2.    รายงานประจ าปี 2557 และรายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ในรูปแผน่ซีดี) 
3.    ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
4.    ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.    วธีิการลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และการมอบฉนัทะ 
6.    ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
7.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข.  

  8.    แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2558 ในวนัพุธท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1    
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 รายละเอยีด: การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 และบริษทัไดส่้ง

ส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1   
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                   

ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 
 รายละเอยีด: รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557               

ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
   ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท        

ประจ าปี 2557 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  
 รายละเอยีด: งบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน”       

ของรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
นดัประชุมตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้   
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วาระที ่4    พจิารณาการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557 
 รายละเอยีด: บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 บริษทัมีผลก าไรสุทธิ 2.25 ลา้นบาท แต่ยงัมียอดขาดทุนสะสม 
722.56 ลา้นบาท  ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั หากบริษทัยงัมี
ผลขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2557 

 

วาระที ่5    พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 รายละเอยีด: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 และ

ขอ้ 17 ก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม 
หรือจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการ
จดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

  ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้ งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558               
มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

  1. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายสุชาย  วฒันตฤณากลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  3.  นายวชิยั  หิรัญวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  ทั้งน้ี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่าน แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่ขอรับการ

แต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีก 
  ปัจจุบัน บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้ งคณะ

ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการใน
การสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรร
หาท่ีก าหนดไว ้ 

  เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อให้จ านวนกรรมการอิสระ
ของบริษทัมีจ านวนครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรใหเ้สนอ
ผูถื้อหุน้อนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการทดแทนกรรมการ 3 ท่านเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

1. นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์  กรรมการอิสระ 
2. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั  กรรมการอิสระ 
3. นางศุภศรี  สุธนฐาน  กรรมการอิสระ 

 โดยประวติัยอ่และขอ้มูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
  อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ 1 ท่านเสนอช่ือ 
 บุคคลท่านหน่ึงเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ภายหลงัไดรั้บการเสนอช่ือ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือไดแ้จง้ขอสละสิทธ์ิการเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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             ส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2557 ในหวัขอ้เร่ือง “การก ากบัดูแลกิจการ”  

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ ง 3 ท่าน เขา้เป็นกรรมการ
บริษทัทดแทนกรรมการ 3 ท่านเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 
วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 รายละเอยีด: ปัจ จุบัน บริษัทย ังไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

                         หมายเหตุ : เบ้ียประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
 

  ส าหรับขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจ าปีในหัวขอ้
เร่ือง “โครงสร้างการจดัการ”    

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2558 ตามท่ีเสนอ  

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2558 
 รายละเอยีด: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบ
บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกัน 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง นางชลรส 
สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2558 (เสนอ) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการบริษทั   (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการบริษทั   (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ   (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการตรวจสอบ   (บาท/คน/คร้ัง) 

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บ าเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการบริษทั                    (บาท/คน/ปี) 

 
250,000 
220,000 

 
250,000 
220,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 แห่งบริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 
1,200,000 บาท เท่ากบัปี 2557 ท่ีผา่นมา โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ  

  ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

  ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมา
ตั้งแต่ปี 2554 และปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

  อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้  

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ  

 

วาระที ่8      เร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค ์
จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ี
แนบมาพร้อมหนงัสือน้ี  พร้อมแนบหลกัฐานตามท่ีก าหนดและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษทัล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมหรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัในวนัประชุมก่อนเร่ิมการประชุม 
 อน่ึง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558          
ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2558  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2558 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

          (นายวเิชียร  พงศธร) 
              ประธานกรรมการ 
 
 
 

หมายเหตุ : 1) บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน                            
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น) ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั www.pe.premier.co.th เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น                           
สามารถดาวน์โหลด (Download) ไดต้ามความเหมาะสม 

 2) บริษทัน าส่งรายงานประจ าปี 2557และรายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ให้ผูถื้อหุ้นในรูปของแผ่นซีดี ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นใดมี
ความประสงคจ์ะขอรับรายงาน  ดงักล่าวแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับไดท่ี้ ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทรศพัท ์0-2301-2094 


