สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1
ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 12 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 26 ราย รวมทั้งสิ้ น 38 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 282,764,777 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.3456 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
อนึ่ ง ระหว่างดาเนิ นการประชุม มีผถู ้ ือหุ ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุม
ด้วยตนเองจานวน 15 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 282,765,237 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 35.3457 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ประธานฯ ได้แนะนากรรมการของบริ ษทั ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 8 ท่าน และกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 8 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 100 ดังนี้
1. นายกิตติศกั ดิ์
เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย
บุณยะสาระนันท์
กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี
เดชติ่งเอง
กรรมการ
4. นายวรเทพ
รางชัยกุล
กรรมการ
5. นางวไลรัตน์
ผ่องจิตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
6. นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางศุภศรี
สุธนฐาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุรพล
สร้างสมวงษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่ น โดยที่
คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานหรื อหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิ ราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด และนายพิชิต เจี ยร
กิตติมศักดิ์ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ดูแลด้านบัญชี และด้านการเงิน และนายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ ดูแลด้าน
กฎหมาย เข้าร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสี ยงออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ ให้สิทธิออกเสี ยงแทน ประธานฯ จะเสนอ
ให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ หากมีผู ้
ถือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุ ้นได้รับ
จากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไปนับ
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คะแนนเสี ยง ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็ นด้วยในวาระนั้น โดยการนับ
คะแนนเสี ยงให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง
อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่ องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระนั้น
ประธานฯ จะขอให้ทุ กท่ านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มี การสอบถามว่ามี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดเห็ นด้ว ยหรื อ ไม่เ ห็ น ด้ว ย
เนื่องจากเป็ นวาระที่สาคัญ
2. กรณี ผูร้ ั บมอบฉันทะที่ ผูถ้ ือหุ ้น ให้มาประชุ มแทน โดยผูถ้ ื อหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้
เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดรับเรื่ องตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดเสนอวาระหรื อชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา
นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมอีก 2 เรื่ อง ดังนี้
1. “ซุ ้มโครงการผ้าป่ าการศึ กษา” ด้านหน้าห้องประชุม : กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ มีหน่ วยงานที่ ทางานเพื่อพัฒนา
ความยัง่ ยืนของสังคม และล่าสุดมี “โครงการร้อยพลังการศึกษา” คือ โครงการความร่ วมมือ เชื่อมร้อยพลังผูค้ นในสังคมไทย
ที่มีเป้ าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ให้กบั เด็กยากไร้ ร่ วมลดความเหลื่อมล้ าของสังคม มีกิจกรรมระดมทุน
คือ “โครงการผ้าป่ าร้ อยพลังการศึ กษา” ให้แก่โครงการร้ อยพลังการศึ กษาเพื่อนาเงิ นไปมอบให้ผูพ้ ฒ
ั นาการศึ กษาและ
เยาวชน “6 องค์กรภาคี” เพื่อนาไปพัฒนาการศึกษาให้กบั เด็กยากจนและโรงเรี ยนในโครงการต่อไป
2. ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุ ม บริ ษทั ได้จัดรถตู ้สาหรั บไปส่ งผูถ้ ื อหุ ้นที่ ประสงค์จะเดิ นทางกลับโดย
รถไฟฟ้ าที่สถานีรถไฟฟ้ าอุดมสุข ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะใช้บริ การดังกล่าว
จากนั้นประธานฯ ได้เริ่ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 โดยสาเนารายงาน
การประชุมฯได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามหรื อแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีท่าน
ใดสอบถามรายละเอียดหรื อมีขอ้ แก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
มติ
จานวนเสี ยง (หุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,764,937
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
-
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประจาปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบสรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบธุรกิจเป็ น Holding Company มีบริ ษทั ย่อยที่สาคัญ
ได้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ดาเนิ นธุรกิจให้เช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ในลักษณะ Operating Lease รวมทั้ง
บริ การรถรับ-ส่งพนักงาน รถโรงเรี ยน บริ การพนักงานขับรถหรื อกัปตันที่มีคุณภาพและขั้นตอนการทางานที่ได้รับมาตรฐาน
ISO9001 บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด ดาเนิ นธุรกิจด้านการเป็ นที่ ปรึ กษาและตัวแทนประกันภัย ได้แก่ ประกันภัย
รถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการขนส่งสิ นค้า ประกันชีวติ และสุขภาพ ประกันเบ็ดเตล็ด อีกบริ ษทั หนึ่ งคือ บริ ษทั
พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ดาเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 เป็ นดังนี้
รายการ
ปี 2560
ปี 2559
ผลต่ าง
รายได้รวม

747.2

691.5

55.6

กาไรหลังหักค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร

86.1

57.7

28.4

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า

(24.6)

0.0

(24.6)

0.0

(251.7)

251.7

(24.7)

(262.4)

237.7

หัก ผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีจานวน 55.6 ล้านบาท มีการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่ามีจานวน 24.6 ล้าน
บาท และมียอดขาดทุนสุทธิจานวน 24.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ขอเชิญให้ นายเดช ตุลย์ธญ
ั กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
จากัด (PIL) บริ ษทั ย่อยซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน PIL ประจาปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สาหรั บ ลักษณะธุ รกิ จของ PIL เป็ นการให้บริ ก ารจัดหายานพาหนะให้กับผูป้ ระกอบการที่ เ ป็ นนิ ติบุ คคล
หน่ วยงานราชการ และ กลุ่มรั ฐวิสาหกิ จในรู ปแบบการให้ “เช่ า” (Leasing) โดยมี ลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน
(Operating Lease) อาทิ รถยนต์สาหรับผูบ้ ริ หาร รถยนต์เพื่อการขนส่ ง รถโดยสารไม่ประจาทางสาหรับรับ-ส่ งผูโ้ ดยสาร
รถรับ-ส่ งนักเรี ยน และรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์อื่นๆ การให้บริ การรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดย PIL มีรถยนต์ให้เช่า
หลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ขึ้นไป รถยนต์นงั่ เอนกประสงค์ รถกระบะ รถตู ้ และรถโดยสาร
การให้บริ หารของ PIL มุ่งเน้นทางด้านความปลอดภัย
การเติบโตทางด้านธุรกิจของ PIL
รายได้รวมของ PIL เพิ่มขึ้นจาก 626.56 ล้านบาท ในปี 2559 เป็ น 677.97 ล้านบาท ในปี 2560 มีจานวนรถ
เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,614 คัน ส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์ประเภทกระบะ 942 คันหรื อร้อยละ 41.79 ของรถทั้งหมด แบรนด์รถยนต์ราย
ใหญ่จะเป็ นโตโยต้าและฮอนด้า
จากนั้น คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 ให้
ที่ประชุมทราบ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
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การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี และการบริ หารจัดการ
ในกรอบของการเป็ นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั จึ งกาหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” และประกาศเป็ นนโยบาย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทุ กระดับยึดถื อปฏิ บัติ มี ขอบเขตระบบบริ หารจัด การการต่อต้านการทุ จ ริ ตคอร์ รั ปชันครอบคลุมทุ กขั้นตอน
ทุกกระบวนการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ อ จัดจ้าง จัดจาหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอน
การท างานอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ทั้ง นี้ ก าหนดเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบด้า นการบริ ห าร
(Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน
ความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มีดงั นี้
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ (CAC) เป็ นบริ ษทั ต้นๆ ของภาคธุรกิจ
และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ (CAC)
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยมีการออกตรวจเยี่ยม
นอกสถานที่สาหรับพนักงานขับรถ กัปตันและมอนิ เตอร์ จัดให้มีการตรวจประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึ่ ง
ไม่พบการทุจริ ตในกระบวนการทางาน จัดการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้กบั พนักงานโดย
วิทยากรที่ปรึ กษาจาก CAC (อาจารย์พนา รัตนนางกูร) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้ทาจดหมายเชิญชวนลูกค้า/คู่คา้
เข้าร่ วมโครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ปี 2555-2560 ได้รับผลประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ระดับ 4 ดาว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เน้นการดาเนินธุรกิจที่ผสานกับคุณค่าหลัก 5 ข้อ ด้านธุรกิจ ทาธุรกิจที่โปร่ งใส ต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ด้านพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรม เท่ า เที ยมกัน ด้านสังคม คานึ ง ถึ ง คุ ณภาพชี วิต สัง คมและ
สิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นในเรื่ องขอการดูแลสังคม ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการไปแล้วเช่นการจ้างงานคนพิการ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ได้ทาควบคู่ไปกับกิจกรรมการทางด้านสังคมกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน” หรื อที่ www.pe.premier.co.th
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึ ง แถลงว่า ที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2560 แล้ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อนัดประชุมแล้ว
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,765,137
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกาไรและงดการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ
27.83 ล้านบาท แต่ยงั มียอดขาดทุนสะสม 339.16 ล้านบาท ซึ่ งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท หากบริ ษ ัท ยัง มี ผ ลขาดทุ น สะสมอยู่ บริ ษัท ไม่ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ต ามกฎหมาย ดัง นั้ น
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุม
รับทราบการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 แล้ว
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธานได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 14 และข้อ 17 กาหนดว่า คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
และกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี จานวนหนึ่ งในสาม หรื อ
จานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษทั
ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก ส่วนในปี ที่สามเป็ นต้นไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น 8 ท่าน ซึ่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ตอ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางศุภศรี สุธนฐาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีก
ต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มี
ส่ วนได้เสี ยได้ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้นา
ความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ มาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
กรรมการอิสระ
2. นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน
กรรมการอิสระ
มติ

จานวนเสี ยง (หุน้ )
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3. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
กรรมการอิสระ
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อเข้ามา
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง
มติ โดยใช้บตั รลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่าน เป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
มติ
จานวนเสี ยง (หุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,765,137
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
2. นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
มติ
จานวนเสี ยง (หุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,765,137
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
3. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
มติ
จานวนเสี ยง (หุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,765,137
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็
ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยได้ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์
ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงทั้งจาก
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บริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึง
พิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแล้ว เห็ น สมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 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 ทธิประโยชน์อื่น

ปี 2560

ปี 2561

19,500
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-

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรื อผลประโยชน์อื่นใด สาหรับกรรมการ
ที่มีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารทุกท่านขอสละสิ ทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบาเหน็จ
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ซึ่ งไม่รวมคะแนนเสี ยง
ของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
มติ
จานวนเสี ยง (หุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,764,776
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งได้พิ จ ารณามาตรฐานและประสิ ท ธิ ภ าพการทางาน ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญ ชี และค่ า สอบบัญ ชี
โดยเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งบุ คคลเป็ น
ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีดงั นี้
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1. นางสาวศิ ราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3844 ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2559 หรื อ
2. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 เป็ นปี แรก หรื อ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่งตั้งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 เป็ นปี แรก
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวน
เงิน 1,250,000 บาท เท่ากับปี 2560 โดยไม่มีค่าบริ การอื่นๆ
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี มติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 ตามที่ เสนอด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
มติ
จานวนเสี ยง (หุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
282,765,237
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามที่ จะให้บริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
ชี้แจงในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ ได้ต้ งั แต่วนั ที่บริ ษทั ออกหนังสื อเชิ ญ
ประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดส่งคาถามมา จากนั้นประธานฯ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นที่ประชุมได้ซกั ถามหรื อเสนอข้อคิดเห็น
ผูถ้ ือหุน้ : ขอทราบว่าบริ ษทั มีแผนในการดาเนินงานอย่างไร หลังจากการที่กรมบังคับคดีได้ดาเนิ นการเรื่ องการ
ยึดหุน้ ของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด (PIL) ไปแล้ว
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ดังนี้
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คุณวไลรัตน์ : ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังมิได้ขายหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด (PIL) เพื่อ
ชาระหนี้ให้กบั กรมสรรพากร นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงมีภาระหนี้ในส่วนที่เป็ นคดีกบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด
(มหาชน) ซึ่งปั จจุบนั คดียงั ไม่ถึงที่สุด โดยต้องรอคาวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควร สาหรับใน
ส่วนของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) เองนั้น ธุรกิจของบริ ษทั คือการลงทุน หากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ดาเนิ นการขายหุ ้น PIL ไปแล้ว บริ ษทั ก็ยงั คงเหลือบริ ษทั ย่อยอีก 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด (PB)
และบริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด (PC2000) โดยการดาเนินธุรกิจของ PB ซึ่งปั จจุบนั ประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษา
และตัวแทนประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการขนส่งสิ นค้า โดยลูกค้าหลักจะเป็ น
บริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ทั้งนี้ PB จะมีการขยายประเภทของธุ รกิ จออกไปในส่ วนของการเป็ นที่ ปรึ กษาและ
ตัวแทนประกันชี วิตและประกันสุ ขภาพ รวมทั้งจะขยายฐานของลูกค้าไปสู่ กลุ่มลูกค้าภายนอกที่มิใช่บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์อีกด้วย
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้
และให้การสนับสนุนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิ ดการ
ประชุมเวลา 14.43 น.

ลงชื่อ

นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
(นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์)
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ประธานที่ประชุม

