
 

1/10 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 

 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1   
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 7 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 31 ราย รวมทั้ งส้ิน 38 ราย      
นบัจาํนวนหุ้นได ้465,234,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1543 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

อน่ึง ระหวา่งดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุม
ดว้ยตนเองจาํนวน 9 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 32 ราย รวมทั้งส้ิน 41 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้477,232,855 หุ้น  คิดเป็น
ร้อยละ 59.6541 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการของบริษทั ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน และกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 7 ท่าน       
คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัน้ี 

1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 
3. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
4. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
5. รศ.ดร.วไิลลกัษณ์ สกลุภกัดี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอนุพงษ ์ เตชะอาํนวยพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้ งน้ี  บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีคณะกรรมการทั้ งคณะจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบงานหรือหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
 นอกจากน้ี ยงัมีนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันตก์ุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั และนางสาวจิตติมา 
นาคลดา  ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลดา้นบญัชีและดา้นการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลดา้น
กฎหมาย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอ
ให้ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู ้
ถือหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ
จากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หน้าท่ีของบริษทั เพ่ือนําไปนับ
คะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนับ
คะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง  
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 อยา่งไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระนั้น
ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
เน่ืองจากเป็นวาระท่ีสาํคญั 

2. กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยบริษทัได้
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอวาระหรือช่ือบุคคลเขา้มาใหพิ้จารณา 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่  ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัไดจ้ดัรถตูส้าํหรับไปส่งผูถื้อหุ้น
ท่ีประสงค์จะเดินทางกลบัโดยรถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะใช้
บริการดงักล่าว 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2561 
 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 โดยสาํเนารายงาน
การประชุมฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่าน
ใดสอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 465,268,359 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

  
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 
 ประธานฯ ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษทัประจาํปี 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 
 นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบโดยสรุปดงัน้ี 

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจเป็น Holding Company  โดยไดน้ําเงินไป
ลงทุนท่ีบริษทัย่อยท่ีสําคญั ส่วนท่ีหน่ึงถือหุ้นท่ีบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 ดาํเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน ส่วนท่ีสองถือหุน้ท่ีบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 99.99 ดาํเนินธุรกิจ
นายหนา้ประกนัวินาศภยั และส่วนท่ีสามไดถื้อหุน้ท่ีบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั ในอตัราร้อยละ100 เป็นธุรกิจ
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ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัมาจากธุรกิจให้บริการเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
 จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  ขอเชิญให้ นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์   ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) บริษทัย่อยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน PIL ประจาํปี 2561 ให้ท่ีประชุม
ทราบ ดงัน้ี 
 ลกัษณะธุรกิจของ PIL เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงาน
ราชการ และ กลุ่มรัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) 
อาทิ รถยนตส์าํหรับผูบ้ริหาร รถยนตเ์พ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจาํทางสาํหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนกัเรียน และ
รถยนต์เพ่ือการพาณิชยอ่ื์นๆ การให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ การให้บริการพนักงานผูช่้วยคือพนักงานขบัรถ
ผูบ้ริหาร(Executive Driver Service และให้บริการพนักงานรับส่งรถ(Valet Service) โดย PIL มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลาย
ประเภท ไดแ้ก่ รถยนต์นั่งขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ รถกระบะ รถตู ้และรถโดยสาร การให้
บริหารของ PIL มุ่งเนน้ทางดา้นความปลอดภยั  
 การเติบโตทางดา้นธุรกิจของ PIL 
 รายไดร้วมของ PIL ในปี2561 มีจาํนวนเงิน 659.19 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 18.64 ลา้นบาท มีจาํนวนรถทั้งส้ิน 
2,396 คนั ลดลง 138 คนั ส่วนใหญ่เป็นรถยนตป์ระเภทกระบะร้อยละ 41.89 ของจาํนวนรถทั้งหมด แบรนดร์ถยนตร์ายใหญ่
จะเป็นโตโยตา้และฮอนดา้ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินธุรกิจไปควบคู่ไปกบักิจกรรมการทางดา้นสังคมกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงสามารถ
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมและเปิดเผยไวใ้น “รายงานประจาํปี 2561” หวัขอ้เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม 
 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ   
ในกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย บริษทัจึงกาํหนดนโยบาย “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” และประกาศเป็นนโยบาย เพ่ือให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอน                  
ทุกกระบวนการทาํงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัจาํหน่าย จดัให้มี รวมถึงขั้นตอน
การทํางานอ่ืนๆ  ท่ี มีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้ งน้ีกําหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร 
(Management Responsibility) ไวอ้ยา่งชดัเจน  
 ความคืบหนา้ทางดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ มีดงัน้ี 
 ปี 2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บการรับรองต่ออายสุถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั (CAC) 
 ปี 25661 บริษทัไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยการออก Site 
Visit  พนกังานขบัรถ กปัตนัและมอนิเตอร์ จดัใหมี้การตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่พบการทุจริตใน
กระบวนการทาํงานและอบรมใหค้วามรู้ลูกคา้ คู่คา้ ดา้น Anti-Corruption โดยวทิยากรท่ีปรึกษาจาก CAC 
 

 สาํหรับในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัทาํแผนกการดาํเนินงาน โดยจดักิจกรรมส่งเสริมและรณรงคก์าร Anti Corruption  
ของ CAC อยา่งต่อเน่ือง 
 จากนั้น นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ 
เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2561  เป็นดงัน้ี 
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ผลการดําเนินงาน
รายการ ปี2561 ปี2560 ผลต่าง ปี2561 ปี2560 ผลต่าง

รายได้รวม 744.6 747.2 (2.6) 4.3 5.0 (0.7)
ค่าใช้จา่ย 703.9 747.3 (43.4) 15.5 22.3 (6.8)
กาํไร(ขาดทุน)กอ่นรายการพิเศษ 40.7 (0.1) 40.8 (11.2) (17.3) 6.1
หัก ขาดทุนจากการด้อยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย(โอนกลับ) 0.0 0.0 0.0 (45.6) 10.5 (56.1)
หัก ขาดทุนจากการด้อยคา่ของยานพาหนะให้เชา่ 0.0 24.6 (24.6) 0.0 0.0 0.0
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 40.7 (24.7) 65.4 34.4 (27.8) 62.2

ฐานะการเงิน
รายการ ปี2561 ปี2560 ผลต่าง ปี2561 ปี2560 ผลต่าง

สินทรัพย์ 1,828.8 1,991.9 (163.1) 390.3 344.3 45.9
หน้ีสิน 1,730.0 1,928.9 (198.9) 303.1 291.6 11.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น 98.8 63.0 35.8 87.1 52.8 34.4
 % ส่วนของผูถื้อหุ้น  เทียบกบัทุนชาํระแลว้ 24.7% 15.8% 21.8% 13.2%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

   

 รายไดร้วมลดลงจากปีก่อนจาํนวน 2.6 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายลดลงจากปีก่อนจาํนวน 43.4 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไร
สุทธิจาํนวนเงิน 40.7 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการให้เช่ารถจากบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั สินทรัพย์
รวมลดลงจากปีก่อน 163.1 ลา้นบาท หน้ีสินของบริษทัมีจาํนวนลดลงจากปีก่อน 198.9 ลา้นบาทและมีส่วนของผูถื้อหุน้ 98.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้เทียบกบัทุนชาํระแลว้คิดเป็นร้อยละ 24.7  
 สืบเน่ืองจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศมาตรการข้ึนเคร่ืองหมาย C โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ไดเ้ร่ิมพิจารณาจากงบรายไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สาํหรับเหตุในการข้ึนเคร่ืองหมาย 
C ของ PE คือเร่ืองฐานะการเงินส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ50 ของทุนชาํระแลว้หกัดว้ยส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ 
 ผลของการขึน้เคร่ืองหมาย C ทีม่ต่ีอบริษัท จะต้องดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

 บริษทัตอ้งจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและช้ีแจงแนวทางแกไ้ขกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมาย C และทุกไตรมาส เพ่ือรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ข 

 แนวทางแก้ไขและรายงานความคืบหน้าข้างต้นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานผลการใหข้อ้มูลและช้ีแจงแนวทางแกไ้ขผา่นระบบของ SET ในวนัท่ีมี Public Presentation ก่อนเวลา
การซ้ือขายในแต่ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือขาย 

 แนวทางแก้ไขการถูกขึน้เคร่ืองหมาย C ของบริษัท 
 หลงัจากบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย C บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public  

Presentation) รายไตรมาสรวม 3 คร้ังและคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 ส่วนผูถื้อหุ้น ณ 31ธันวาคม
2561 มีจาํนวน 98.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของทุนชาํระแลว้ 

 สรุปแนวการแกปั้ญหาของ PE คณะกรรมการของบริษทัมีมติเป็นเอกฉนัท ์วา่แนวทางในการแกปั้ญหาใน 
เร่ืองการปลดเคร่ืองหมาย C ของ PE ปัจจยัสําคญัข้ึนอยูก่บัคาํพิพากษาอนัเป็นท่ีสุดของคดีความท่ี PEตอ้ง
ชาํระหน้ีใหบ้ริษทัเนาวรัตน์ฯซ่ึงอยูใ่นระหวา่งอุทธรณ์ จึงตอ้งรอผลของคดี 

จากนั้นประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น 
ผูถื้อหุน้ : สอบถาม 2 เร่ือง ดงัน้ี 1. บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) มีรายไดโ้ดยรวมร้อยละเท่าไรของ
ธุรกิจต่างๆในกลุ่มพรีเมียร์ 2. นโยบายทางบญัชีเร่ืองราคาซาก บริษทัใชร้้อยละเท่าไรของมูลค่าสินทรัพย ์
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบ: รายได้ของ PIL 
สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้นรายงานประจาํปี 2561 ในหัวขอ้เร่ือง “รายการระหว่างกนั” รายงานเก่ียวโยง 
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สําหรับรายไดโ้ดยรวมของ PIL เป็นการให้เช่ายานพาหนะพร้อมให้บริการพนักงานขบัรถ มีจาํนวนเงิน 44.73   
ลา้นบาท 

 จากนั้น นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงเก่ียวกบันโยบายทางบญัชีเร่ืองการคาํนวณ
ค่าซากว่า ปัจจุบัน PIL บริษัทใช้สถิติยอ้นหลังไป 5 ปี เปรียบเทียบกับข้อมูลในการขายรถในปัจจุบันโดย
แบ่งเป็นรุ่นและประเภท รวมไปถึงระยะเวลาการใชง้านอยา่งชดัเจน  
ผูถื้อหุ้น : สอบถามความคืบหน้าในเร่ืองคดีความต่างๆ ของบริษทั และจากการท่ีบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย C 
บริษทัจะดาํเนินการอยา่งไร 
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ มอบหมายให้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ดูแลงานดา้น
กฎหมาย เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบในเร่ืองคดีความวา่บริษทัมีคดีความอยู ่2 คดี ดงัน้ี 
1) คดีระหว่างกรมสรรพากรกบับริษทั เป็นผลให้บริษทัตอ้งชาํระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งตามคาํพิพากษาให้แก่

กรมสรรพากร ซ่ึงคดีความดงักล่าวไดถึ้งท่ีสุดแลว้ 
2) คดีระหวา่งบริษทักบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นโจทยย์ืน่ฟ้องบริษทัใหร่้วมรับผิดชอบ

ในค่าผลงาน โดยคดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ   
สาํหรับแนวทางในการแกปั้ญหาของ PE คณะกรรมการของบริษทัมีมติวา่แนวทางในการแกปั้ญหาในเร่ืองการ
ปลดเคร่ืองหมาย C ของ PE ปัจจยัสําคญัข้ึนอยูก่บัคาํพิพากษาอนัเป็นท่ีสุดของคดีความท่ี PEตอ้งชาํระหน้ีให้
บริษทัเนาวรัตน์ฯซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ จึงตอ้งรอผลของคดีก่อน 
ผูถื้อหุ้น : สอบถามเพ่ิมเติมวา่คดีระหวา่งบริษทักบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) จะส้ินสุดเม่ือไร
และใชเ้วลารออีกนานเท่าไร 
นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ดูแลงานดา้นกฎหมาย ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า คดีน้ีศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษไดน้ัดฟังคาํ
พิพากษาในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 น้ี ซ่ึงหากศาลไดมี้พิพากษามาแลว้ทั้งบริษทัและบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 
จาํกดั (มหาชน) มีสิทธิยืน่ศาลฎีกาในการคดัคา้นต่อไป 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ี
ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561 แลว้ 
   
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมแลว้ 
                 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ  
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 477,232,754 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0001 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่4   พจิารณาการงดจัดสรรกําไรและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2561 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2561 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษทั  บริษทัมีกาํไรสุทธิ 34.37 

ลา้นบาท แต่ยงัมียอดขาดทุนสะสม 304.79 ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั หากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามกฎหมาย ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการงดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 
                 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ีประชุม
รับทราบการงดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 แลว้ 
 ท่ีประชุมรับทราบการงดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 
 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 14 และขอ้ 17 กาํหนดว่า คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง
และกาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือ
จาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั
ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนในปีท่ีสามเป็นตน้ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  มีกรรมการท่ีตอ้งออก 
จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
  1. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
  2.  นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 ปัจจุบนั คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้าํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นว่าสมควร
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม กลบั
เขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
  1. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
  2.  นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ  
 อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา  
  หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม   
ลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการ
ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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1. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 477,232,854 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
2. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 477,232,795 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็
ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑ์
ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจาก 
บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึง 
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี     

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการบริษทั (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บาํเหน็จ 
- 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 

สิทธิประโยชน์อ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี- 



 

8/10 

 หมายเหตุ : เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
สําหรับกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและ
บาํเหน็จ  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวมคะแนนเสียง
ของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 477,232,794 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทาํงาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี         
โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั  
 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งบุคคลเป็น
ผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี     

1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 

2. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

3. นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561  

 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวน 
เงิน 1,250,000 บาท เท่ากบัปี 2561 โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ   
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั  
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
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มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 477,232,855 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน  ๆ
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามท่ีจะให้บริษทัหรือคณะกรรมการ
ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญ
ประชุมวนัท่ี 22 มีนาคม 2562  จนถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งคาํถามมา จากนั้นประธานฯ
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น  
  ผูถื้อหุน้ : สอบถามเก่ียวกบัหุน้ของบริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์  ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) ท่ีกรมบงัคบัคดีแจง้
ยดึหุน้ไปแลว้นั้น บริษทัมีแผนในการดาํเนินงานอยา่งไร ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมผูเ้ขา้ร่วมประมูลไวด้ว้ยหรือไม่ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ดงัน้ี 
 นางวไลรัตน์ : ในฐานะของบริษทั บริษทัยงัไม่มีความสามารถในการเขา้ประมูลซ้ือหุ้น PILได ้แต่สาํหรับบริษทั
อ่ืนๆ นั้น คงตอ้งศึกษาความเป็นไปไดใ้นเร่ืองต่างๆ ใหช้ดัเจนในเสียก่อน และ ณ ปัจจุบนั ไดท้ราบวา่มีการขายทอดตลาดไป
แลว้ 2 คร้ังซ่ึงยงัไม่มีผูเ้ขา้ยืน่ประมูลเพ่ือซ้ือหุน้ PIL จากกรมบงัคบัคดี 
 ผูถื้อหุ้น : เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัตั้งผูเ้ขา้ร่วมประมูล เพ่ือจะไดไ้ม่เกิดประเด็นท่ีเก่ียวกบัราคาทรัพยท่ี์
ตํ่ากวา่ความเป็นจริง  
 นางวไลรัตน์ : ในการตดัสินใจท่ีจะไปลงทุนของแต่ละบริษทันั้น จะตอ้งผ่านฝ่ายจดัการซ่ึงจะตอ้งศึกษาขอ้มูล
โดยละเอียดก่อน แต่สาํหรับบริษทัเองนั้นมิไดจ้ดัเตรียมไว ้
 ผูถื้อหุ้น : สอบถามเก่ียวกบัระหวา่งบริษทักบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) (NWR) วา่ ถา้รวมเงิน
ต้นและดอกเบ้ีย จะประมาณ  1,000 กว่าล้านบาท  ซ่ึงมากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัท  อาจจะส่งผลกับบริษัทโดยเป็น
สาระสาํคญั 
 นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเร่ืองคดีกบับริษทัเนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) (NWR) 
ตามท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบไปแลว้วา่บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ ซ่ึงศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังคาํพิพากษาในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 น้ี คงตอ้ง
รอผลคดี สาํหรับเร่ืองการรวมขายหุ้นทั้ง 2 คดี คือ คดีกรมสรรพากรจาํนวนร้อยละ 76 และคดี NWR จาํนวนร้อยละ 24 นั้น 
ในเบ้ืองตน้ทางบริษทัไดย้ืน่คาํร้องต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีใหข้ายหุน้ทั้ง 2 คดีไปพร้อมกนั ซ่ึงในเบ้ืองตน้เจา้พนกังานบงัคบั
คดีไดมี้คาํสั่งอนุญาตตามท่ีขอไปแลว้ แต่ภายหลงัจากท่ีไดอ้นุญาตให้ขายรวมกนั เจา้พนกังานบงัคบัคดีกลบัมีการประกาศ
ขายเฉพาะหุน้ในคดี NWR ซ่ึงบริษทัไดท้าํการคดัคา้นไปถึงศาล และศาลนดัไต่สวนภายในเดือนเมษายน 2562 น้ี 
 ผูถื้อหุน้ : สอบถามราคาประเมินของคดี NWR ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 24 จากกรมบงัคบัคดี มีราคาเท่าไร  
 นางวไลรัตน์ : สัดส่วนของหุน้ร้อยละ 24 กรมบงัคบัคดี ตั้งราคาไวท่ี้ 66.39 ลา้นบาท 
 ผูถื้อหุน้ : สอบถามเพ่ิมเติมกรณีคดีบริษทั เนาวรัตน์ฯ หากบริษทัแพค้ดี บริษทัไดมี้แผนงานอยา่งไรบา้ง 
 นางวไลรัตน์ : บริษทัมีความคาดหวงัว่าจะชนะคดี หากในกรณีแพค้ดี ฝ่ายบริหารตอ้งหารือกบัคณะกรรมการ
บริษทัอีกคร้ัง 
 ผูถื้อหุน้ : บริษทัไดมี้การเจรจาประนอมหน้ีกบัทาง NWR บา้งหรือไม่ 
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  นางวไลรัตน์ : บริษทัไดท้าํเร่ืองช้ีแจงไปแลว้ว่าหน้ีดงักล่าวมิใช่หน้ีของบริษทั และหน้ีท่ีมาเรียกร้องให้บริษทั
ชาํระน้ีเป็นหน้ีก่อนท่ีบริษทัจะฟ้ืนฟูกิจการ   

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุม
เวลา 14.59 น.  

 

      ลงช่ือ          นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ            ประธานท่ีประชุม 
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