
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

วนัพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่าน้ัน (E-AGM)  

โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค 
เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สนับสนุนให้ท่านผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ และ/หรือนางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์  
กรรมการของบริษทั แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(รายละเอียดกรรมการท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี) 
 

บริษัทได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดงักล่าว จงึจดัให้มแีนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดฯ 



 

  

 วนัท่ี 11 เมษายน 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด 

ออกตามวาระ  
4. ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. วธีิการลงทะเบียนส าหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 และการมอบฉนัทะ 
6. ขอ้มูลกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
8.  แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
9. แบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้ตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
10. แผนท่ีสถานท่ีถ่ายทอดสดการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก 
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 รายละเอยีด: การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ทั้งน้ีบริษทัไดส่้งส าเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1   

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
 รายละเอยีด: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
   ความเห็นคณะกรรมการ: เ ห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท        

ประจ าปี 2564 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 รายละเอยีด: งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้และได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้     

 

วาระที ่4    รับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 
 รายละเอยีด: บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564  บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 3.70 ลา้นบาท และยงัคงมีผลขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 433.00 ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั หากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 

 

วาระที ่5    พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 รายละเอยีด: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 และขอ้ 17 

ก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งและก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนท่ีใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัใหใ้ช้
วิธีจบัฉลาก ส่วนในปีท่ีสามเป็นตน้ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

  ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

  1. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ  
  2. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
  คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงผล
การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา เห็นว่าสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ไดแ้ก่ 

  1. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ  
  2. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
  โดยประวติัยอ่และขอ้มูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่ไดมี้การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
เน่ืองจากการท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจ
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ของบริษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการนั้ นก็ไม่สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยง่าย 
 อน่ึง บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และ
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือเขา้มา 
      ส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหวัขอ้เร่ือง “การก ากบัดูแลกิจการ”    
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 

  1. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ  
  2. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 รายละเอยีด: คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการค่าตอบแทน

พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

     (หน่วย : บาท) 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2565 (เสนอ) 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการบริษทั (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บ าเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

 
250,000 
250,000 
220,000 
220,000 

 
250,000 
250,000 
220,000 
220,000 

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนและผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- -ไม่มี- 
                         หมายเหตุ:  เบ้ียประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ทั้งน้ี องคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติั 
  ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนใด 
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  ส าหรับขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหวัขอ้เร่ือง “โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ”  

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ตามท่ีเสนอ  

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
 รายละเอยีด: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดย
พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการใหบ้ริการ ส าหรับค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี และอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของส านกังานอ่ืน 
จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2565 ดว้ยมีมาตรฐานทดัเทียมกบัส านกังานสอบบญัชีอ่ืน และมีอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี     
คนปัจจุบนัและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 

2. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ  

3. นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 980,000 บาท เท่ากับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยไม่มี
ค่าบริการอ่ืน   

  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
  อน่ึง เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบ

บญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ  
 
วาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

----------------------------------------------- 
 

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนัและเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดระบบใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 2 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม และจะเร่ิมการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น. 
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 อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีเป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส                         
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซ่ึงบริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์น้ีมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภยัดา้นสุขภาพอนามยั 
โดยบริษทัมีความตั้งใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะจดัเตรียมการให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัสูงสุด ตลอดจน
ด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดข้ึนเก่ียวกบัการจดัประชุม  

 ดงันั้น บริษทัจึงขอใหผู้้ถือหุ้นพจิารณาการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท (รายช่ือกรรมการปรากฏตาม ส่ิงทีส่่ง
มาด้วย 6) แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข 
ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี พร้อมกบัเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีม่คีวามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง บริษทั
ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้บริษัททราบ
ล่วงหน้าตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และส่งใหบ้ริษทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 จากนั้นบริษทัจะท าการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนั
สิทธิเขา้ร่วมประชุม และจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อมเวบ็ลิงค์ (Web Link) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมให้ตาม
อีเมลท่ีระบุไวใ้น ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 โดยบริษทัจะจดัส่งรายละเอียดดงักล่าวให้ล่วงหนา้ภายใน 7 วนัก่อนการประชุม และบริษทั
ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษทัตามช่องทางที่ก าหนด (ตามแบบฟอร์มค าถาม
ล่วงหน้าฯ หรือ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) และส่งให้บริษทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 ทั้งน้ี  บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2565                     
ในวนัศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
  (นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ) 
        ประธานกรรมการ 
 
 
 
หมายเหตุ : 1) บริษทัได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 
2565 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดต้ามความเหมาะสม 

 2) บริษทัไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ

ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดต้าม
ความเหมาะสม ทั้ งน้ี หากผู ้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี                         
งานเลขานุการบริษทั โทรศพัท ์0-2301-1565 

 3)  บริษทัขอเรียนแจง้การงดมอบของท่ีระลึก/ของช าร่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 คร้ังน้ี เน่ืองจากบริษทัประสงค์ให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ                 
ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่น าเร่ืองของท่ีระลึก/ของช าร่วยมาเป็นปัจจยัในการเขา้ร่วมประชุม 

 4)  บริษทัจะด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เป็นภาษาไทย โดยไม่ไดจ้ดัให้มีผูแ้ปลเป็นภาษาอ่ืนๆ 


