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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 
บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1   

ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการ

ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 26 ราย รวมทั้งส้ิน 38 ราย    
นบัจ านวนหุน้ได ้282,764,777 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 35.3456 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

อน่ึง ระหวา่งด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุด มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 26 ราย รวมทั้งส้ิน 41 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้282,765,237 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.3457 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 8 ท่าน และกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน       
คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัน้ี 

1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 
3. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
4. นายวรเทพ รางชยักลุ กรรมการ 
5. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน โดยท่ี
คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผูรั้บผิดชอบงานหรือหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยเหล่านั้น 
 นอกจากน้ี ยงัมีนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั และนายพิชิต เจียร
กิตติมศกัด์ิ  ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลดา้นบญัชีและดา้นการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลดา้น
กฎหมาย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอ
ใหท่ี้ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู ้
ถือหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ
จากการลงทะเบียน ใหทุ้กท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อน าไปนบั 
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คะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนับ
คะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง  

 อยา่งไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระนั้น
ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
เน่ืองจากเป็นวาระท่ีส าคญั 

2. กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยบริษทัได้
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจ้งการเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอวาระหรือช่ือบุคคลเขา้มาใหพ้ิจารณา 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมอีก 2  เร่ือง ดงัน้ี 
1. “ซุ้มโครงการผา้ป่าการศึกษา” ดา้นหน้าห้องประชุม: กลุ่มบริษทัพรีเมียร์มีหน่วยงานท่ีท างานเพ่ือพฒันา

ความยัง่ยนืของสงัคม และล่าสุดมี “โครงการร้อยพลงัการศึกษา” คือ โครงการความร่วมมือ เช่ือมร้อยพลงัผูค้นในสังคมไทย 
ท่ีมีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั ใหก้บัเด็กยากไร้ ร่วมลดความเหล่ือมล ้าของสังคม มีกิจกรรมระดมทุน 
คือ “โครงการผา้ป่าร้อยพลงัการศึกษา” ให้แก่โครงการร้อยพลงัการศึกษาเพ่ือน าเงินไปมอบให้ผูพ้ฒันาการศึกษาและ
เยาวชน “6 องคก์รภาคี” เพ่ือน าไปพฒันาการศึกษาใหก้บัเด็กยากจนและโรงเรียนในโครงการต่อไป  

2. ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัได้จัดรถตู ้ส าหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเดินทางกลบัโดย
รถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะใชบ้ริการดงักล่าว 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 โดยส าเนารายงาน
การประชุมฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่าน
ใดสอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,764,937 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัประจ าปี 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจเป็น Holding Company  มีบริษทัยอ่ยท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนตป์ระเภทต่างๆ ในลกัษณะ Operating Lease รวมทั้ง
บริการรถรับ-ส่งพนกังาน รถโรงเรียน บริการพนกังานขบัรถหรือกปัตนัท่ีมีคุณภาพและขั้นตอนการท างานท่ีไดรั้บมาตรฐาน 
ISO9001 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ด าเนินธุรกิจดา้นการเป็นท่ีปรึกษาและตวัแทนประกนัภยั ไดแ้ก่ ประกนัภยั
รถยนต ์ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัภยัการขนส่งสินคา้ ประกนัชีวติและสุขภาพ ประกนัเบ็ดเตล็ด อีกบริษทัหน่ึงคือ บริษทั 
พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 ผลการด าเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560  เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ผลต่าง 

รายไดร้วม 747.2 691.5 55.6 

ก าไรหลงัหกัค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 86.1 57.7 28.4 

หกั ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของยานพาหนะใหเ้ช่า (24.6) 0.0 (24.6) 

หกั ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 0.0 (251.7) 251.7 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (24.7) (262.4) 237.7 
  

 รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนมีจ านวน 55.6 ลา้นบาท มีการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของยานพาหนะใหเ้ช่ามีจ านวน 24.6 ลา้น
บาท และมียอดขาดทุนสุทธิจ านวน 24.7 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
 จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต ์ ขอเชิญให้ นายเดช ตุลยธ์ญั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จ ากดั (PIL) บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั รายงานสรุปผลการด าเนินงาน PIL ประจ าปี 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 
 ส าหรับลกัษณะธุรกิจของ PIL เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล 
หน่วยงานราชการ และ กลุ่มรัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) อาทิ รถยนตส์ าหรับผูบ้ริหาร รถยนตเ์พ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจ าทางส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร    
รถรับ-ส่งนกัเรียน และรถยนต์เพื่อการพาณิชยอ่ื์นๆ การให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ โดย PIL มีรถยนต์ให้เช่า
หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป รถยนตน์ัง่เอนกประสงค ์รถกระบะ รถตู ้และรถโดยสาร 
การใหบ้ริหารของ PIL มุ่งเนน้ทางดา้นความปลอดภยั  
 การเติบโตทางดา้นธุรกิจของ PIL 
 รายไดร้วมของ PIL เพ่ิมข้ึนจาก 626.56 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 677.97 ลา้นบาท ในปี 2560  มีจ านวนรถ
เพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 2,614 คนั ส่วนใหญ่เป็นรถยนตป์ระเภทกระบะ 942 คนัหรือร้อยละ 41.79 ของรถทั้งหมด แบรนด์รถยนตร์าย
ใหญ่จะเป็นโตโยตา้และฮอนดา้ 
 จากนั้น คุณวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ไดร้ายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560 ให้
ท่ีประชุมทราบ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ   
ในกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดนโยบาย “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน                  
ทุกกระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัจ าหน่าย จดัให้มี รวมถึงขั้นตอน
การท างานอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้ งน้ีก าหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร 
(Management Responsibility) ไวอ้ยา่งชดัเจน  
 ความคืบหนา้ทางดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ มีดงัน้ี 
 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัไดรั้บรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั (CAC) เป็นบริษทัตน้ๆ ของภาคธุรกิจ 
และเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บการรับรองต่ออายสุถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั (CAC)  
 ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยไดส่้งเสริมความรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยมีการออกตรวจเยี่ยม
นอกสถานท่ีส าหรับพนกังานขบัรถ กปัตนัและมอนิเตอร์ จดัให้มีการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึง
ไม่พบการทุจริตในกระบวนการท างาน จดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้กบัพนักงานโดย
วทิยากรท่ีปรึกษาจาก CAC (อาจารยพ์นา รัตนนางกรู) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และไดท้ าจดหมายเชิญชวนลูกคา้/คู่คา้
เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 ปี 2555-2560 ไดรั้บผลประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ระดบั 4 ดาว 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย เนน้การด าเนินธุรกิจท่ีผสานกบัคุณค่าหลกั 5 ขอ้ ดา้นธุรกิจ ท าธุรกิจท่ีโปร่งใส ต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านพนักงาน ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้านสังคม ค านึงถึงคุณภาพชีวิต สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งเช่นในเร่ืองขอการดูแลสังคม ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้เช่นการจา้งงานคนพิการ บริษทัและบริษทั
ยอ่ย ไดท้ าควบคู่ไปกบักิจกรรมการทางดา้นสงัคมกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมใน “รายงานการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื” หรือท่ี www.pe.premier.co.th 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ี
ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 แลว้ 
   
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมแลว้ 
                 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ  
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 
 

http://www.pe.premier.co.th/
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มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,765,137 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
วาระที ่4   พจิารณาการงดจดัสรรก าไรและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2560 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษทั  บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 
27.83 ลา้นบาท แต่ยงัมียอดขาดทุนสะสม 339.16 ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้ น 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
                 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ีประชุม
รับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 แลว้ 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 14 และขอ้ 17 ก าหนดวา่ คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง
และก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม หรือ
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั
ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนในปีท่ีสามเป็นตน้ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1.  นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นางศุภศรี สุธนฐาน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 3.  นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงคท่ี์จะรับการเสนอช่ือกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีก
ต่อไป 
 ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียไดท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งน้ี กรรมการอิสระไดน้ า
ความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ เห็นวา่สมควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัการแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม จ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี เขา้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการ
ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 1. รศ.ดร.วไิลลกัษณ์ สกลุภกัดี กรรมการอิสระ 
 2. นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน กรรมการอิสระ  
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 3. นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร กรรมการอิสระ 
  อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา  
  หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลง
มติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการ
ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. รศ.ดร.วไิลลกัษณ์  สกลุภกัดี 

มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,765,137 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
2. นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน 

มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,765,137 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
3. นายอนุพงษ ์ เตชะอ านวยพร 

มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,765,137 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็
ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑ์
ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจาก 
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บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึง 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี     

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
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 

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 

สิทธิประโยชน์อ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับกรรมการ
ท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จ  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวมคะแนนเสียง
ของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,764,776 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี         
โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั  
 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งบุคคลเป็น
ผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี     
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1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 

2. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 เป็นปีแรก หรือ 

3. นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 เป็นปีแรก 

 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน 
เงิน 1,250,000 บาท เท่ากบัปี 2560 โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ   
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั  
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 282,765,237 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
วาระที ่8 เร่ืองอืน่ ๆ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีจะให้บริษทัหรือคณะกรรมการ
ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนังสือเชิญ
ประชุมวนัท่ี 23 มีนาคม 2561  จนถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามมา จากนั้นประธานฯ
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น  
  ผูถื้อหุน้ : ขอทราบวา่บริษทัมีแผนในการด าเนินงานอยา่งไร หลงัจากการท่ีกรมบงัคบัคดีไดด้ าเนินการเร่ืองการ
ยดึหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) ไปแลว้ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณวไลรัตน์ ผ่องจิตต ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ดงัน้ี 
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 คุณวไลรัตน์ : ณ ปัจจุบนั บริษทัยงัมิไดข้ายหุ้นของบริษทัในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) เพื่อ
ช าระหน้ีใหก้บักรมสรรพากร นอกจากน้ี บริษทัยงัคงมีภาระหน้ีในส่วนท่ีเป็นคดีกบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั  
(มหาชน) ซ่ึงปัจจุบนัคดียงัไม่ถึงท่ีสุด โดยตอ้งรอค าวนิิจฉยัของศาลฎีกาซ่ึงคาดวา่จะใชร้ะยะเวลานานพอสมควร ส าหรับใน
ส่วนของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) เองนั้น ธุรกิจของบริษทัคือการลงทุน หากเจา้พนกังานบงัคบัคดีได้
ด าเนินการขายหุ้น PIL ไปแลว้ บริษทัก็ยงัคงเหลือบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั (PB) 
และบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั (PC2000) โดยการด าเนินธุรกิจของ PB ซ่ึงปัจจุบนัประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษา
และตวัแทนประกนัวนิาศภยั ไดแ้ก่ ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัภยัการขนส่งสินคา้ โดยลูกคา้หลกัจะเป็น
บริษทัต่างๆ ในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ทั้ งน้ี PB จะมีการขยายประเภทของธุรกิจออกไปในส่วนของการเป็นท่ีปรึกษาและ
ตวัแทนประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ รวมทั้งจะขยายฐานของลูกคา้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ภายนอกท่ีมิใช่บริษทัในกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์อีกดว้ย 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี 
และให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการ
ประชุมเวลา 14.43 น.  
 
 
 

      ลงช่ือ          นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ            ประธานท่ีประชุม 

          (นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ) 


