หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รู ปแบบเดียวเท่ านั้น (E-AGM)
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
เลขที่ 1 ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
สนับสนุ นให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้นายกิ ตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ และ/หรื อนางแน่ งน้อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
(รายละเอียดกรรมการที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้)
บริษัทได้ ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ ดงั กล่ าว จึงจัดให้ มแี นวทางและมาตรการต่ าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดฯ

วันที่ 11 เมษายน 2565
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. วิธีการลงทะเบียนสาหรับการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ
6. ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
8. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รู ปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ รู ปแบบเดี ยวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุ ม 501 ชั้น 5 พรี เมี ยร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอยพรี เมี ยร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
รายละเอียด: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทั้งนี้บริ ษทั ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี
2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
รายละเอียด: รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท
ประจาปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียด: งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยูใ่ นหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิ นของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2564
รายละเอียด: บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
สาหรับผลการดาเนิ นงานในปี 2564 บริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ 3.70 ล้านบาท และยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิน 433.00 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั หากบริ ษทั ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบการงดจัดสรรกาไรและงดการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 และข้อ 17
กาหนดว่า คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและกาหนดให้
กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี จานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้
วิธีจบั ฉลาก ส่ วนในปี ที่สามเป็ นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่
ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กาหนดไว้ รวมถึงผล
การปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ ผ่านมา เห็ นว่าสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิการแต่งตั้ง
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ซึ่ งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีก
วาระหนึ่ง ได้แก่
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ
โดยประวัติยอ่ และข้อมูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
เนื่ องจากการที่กรรมการดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่ องน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการดาเนิ นธุรกิจ
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ของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุ คคลที่ มี ความรู ้ ความสามารถมาดารงตาแหน่ ง กรรมการนั้นก็ไ ม่ สามารถ
ดาเนินการได้โดยง่าย
อนึ่ ง บุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้ งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง หรื อการพิจารณาอย่า ง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และ
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อเข้ามา
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิ ยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่ อง “การกากับดูแลกิจการ”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น แต่ ง ตั้ง กรรมการที่ อ อกตามวาระจ านวน 2 ท่ า น
ดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
รายละเอียด: คณะกรรมการทั้ง คณะยกเว้น กรรมการที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ปฏิ บัติ หน้า ที่ ค ณะกรรมการค่ าตอบแทน
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
(บาท/ครั้ง)
- กรรมการบริ ษทั
(บาท/คน/ครั้ง)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครั้ง)
- กรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ครั้ง)
บาเหน็จ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
(บาท/ปี )
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ปี )
- กรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ปี )
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี )
สิ ทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด
หมายเหตุ:

ปี 2564

(หน่วย : บาท)
ปี 2565 (เสนอ)

20,000
15,000

20,000
15,000

19,500
15,000

19,500
15,000

250,000
250,000
220,000
220,000
-ไม่มี-

250,000
250,000
220,000
220,000
-ไม่มี-

เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิ
ทั้งที่เป็ นตัวเงินและสิ ทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
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สาหรั บข้อมูลการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ ผ่านมา มี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อ มู ล
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่ อง “โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2565
รายละเอียด: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดย
พิจารณาถึงความเป็ นอิสระ ความรู ้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริ การ สาหรับค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของสานักงานอื่น
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจาปี 2565 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสานักงานสอบบัญชีอื่น และมีอตั ราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวศิ ราภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3844 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
คนปั จจุบนั และได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2559 หรื อ
2. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4523 ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2561 หรื อ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2561
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิ น 980,000 บาท เท่ ากับค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 โดยไม่มี
ค่าบริ การอื่น
ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
อนึ่ ง เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึ งไม่มีความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2565 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
----------------------------------------------จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุมล่วงหน้า 2 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม และจะเริ่ มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น.
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อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ เป็ นการประชุ มในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์น้ ีมาโดยตลอดและมีความห่ วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย
โดยบริ ษทั มี ความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะจัดเตรี ยมการให้การประชุ มเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสู งสุ ด ตลอดจน
ดาเนินการตามแนวทางและคาแนะนาที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม
ดังนั้น บริ ษทั จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัท (รายชื่ อกรรมการปรากฏตาม สิ่ งทีส่ ่ ง
มาด้ วย 6) แทนการมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
ที่แนบมาพร้อมหนังสื อนี้ พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
สาหรับผู้ถือหุ้นทีม่ คี วามประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้ วยตนเอง บริษทั
ขอความร่ วมมือให้ ผู้ถือหุ้นแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ บริษัททราบ
ล่ วงหน้ าตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งให้บริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 จากนั้นบริ ษทั จะทาการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยัน
สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม และจัดส่ งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่ วมประชุมให้ตาม
อีเมลที่ระบุไว้ใน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริ ษทั จะจัดส่ งรายละเอียดดังกล่าวให้ล่วงหน้าภายใน 7 วันก่อนการประชุม และบริ ษทั
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่ วงหน้ า ก่ อนการประชุ มผู้ ถือหุ้ นให้แก่บริ ษทั ตามช่องทางที่กาหนด (ตามแบบฟอร์ มคาถาม
ล่วงหน้าฯ หรื อ สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9) และส่ งให้บริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ก าหนดวัน ก าหนดรายชื ่ อ ผู ถ้ ือ หุ ้น ที ่มีสิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ประจาปี 2565
ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : 1) บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ื อหุ้ นเป็ นผูล้ งทุ นต่ างประเทศ และแต่ งตั้งให้ ค สั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษายน
2565 เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
2) บริ ษทั ได้จดั ทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผถู้ ือหุ้นในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ
ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้ง นี้ หากผู ้ถื อ หุ้ น ใดมี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ รายงานดัง กล่ า วในแบบรู ปเล่ ม สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ได้ที่
งานเลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 0-2301-1565
3) บริ ษทั ขอเรี ยนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชาร่ วยให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2565 ครั้ งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ประสงค์ให้ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มและมี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจในการพิ จารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นาเรื่ องของที่ระลึก/ของชาร่ วยมาเป็ นปั จจัยในการเข้าร่ วมประชุม
4) บริ ษทั จะดาเนินการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 เป็ นภาษาไทย โดยไม่ได้จดั ให้มีผแู ้ ปลเป็ นภาษาอื่นๆ
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