สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอย
พรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุม ทราบว่า ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 15 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 23 ราย รวมทั้งสิ้ น 38 ราย นับ
จานวนหุน้ ได้ 284,695,117 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.5869 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
อนึ่ ง ระหว่างดาเนิ นการประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่ สุดมีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุม
ด้วยตนเองจานวน 15 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 480,695,117 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 60.0869 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ประธานฯ ได้แนะนากรรมการของบริ ษทั ซึ่ งมี จานวนทั้งสิ้ น 5 ท่ าน และกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 5 ท่ าน
คิดเป็ นร้อยละ 100 ดังนี้
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีผบู ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเข้าร่ วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย
1. นางสาวจิตติมา นาคลดา
ผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงินและบัญชีของบริ ษทั
2. นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
และยังมีนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เข้าร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่
ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสี ยงออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ ให้สิทธิออกเสี ยงแทน ประธานฯ จะเสนอให้
ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ หากมีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดยกมือไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนที่ ผูถ้ ือหุ ้นได้รับจากการ
ลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไปนับคะแนนเสี ยง ถ้า
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ ประชุมมีมติเห็ นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสี ยงให้นับ 1
หุน้ เป็ น 1 เสี ยง
อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่ องการพิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระนั้น
ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บตั รลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย เนื่ องจาก
เป็ นวาระที่สาคัญ
2. กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะที่ผูถ้ ือหุ ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
แล้ว ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
1/8

สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
วาระการประชุมและเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยเปิ ดรับเรื่ องตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระ
หรื อชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา
นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบเพิ่มเติมว่า จากการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ เป็ นการประชุม
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริ ษทั จึงได้กาหนดมาตรการในการคัดกรอง
และการป้ องกันความเสี่ ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่ งบริ ษทั ขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุม
โปรดปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยข้อปฎิ บตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้น ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุม บริ ษทั ได้จดั รถตูส้ าหรับไปส่ งผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะ
เดินทางกลับโดยรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะใช้บริ การดังกล่าว
จากนั้นประธานฯ ได้เริ่ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2563 โดยสาเนารายงานการประชุมฯ ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามหรื อแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรื อมีขอ้ แก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยง (หุ้น)
284,695,117

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ขอให้ นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด (PIL)
และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี
2563 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของ PIL ประจาปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุ ปดังนี้
รายได้รวมของ PIL ในปี 2563 มีจานวน 437.97 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 143.13 ล้านบาท มีผลกาไรประจาปี 2563
จานวน 10.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 15.01 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ในปี 2563 เป็ นปี ที่มีความไม่แน่นอนสู ง
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ประกอบกับแผนงานที่ คาดการณ์ไว้วา่ จานวนรถไม่น่าจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ดงั กล่าว
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และสัญญาเช่าที่ครบกาหนดในปี 2563 มีจานวนมาก จึงส่งผลให้จานวนรถที่มีอยูล่ ดลง ในปี มีลูกค้าที่หมดสัญญา เช่น เบทาโกร
ศรี ตรัง เป็ นต้น
จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ประจาปี 2563 โดยสรุ ปดังนี้
รายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวน 471.30 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 146.2 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย
438.6 ล้านบาทลดลงจากปี ที่ผา่ นมา 107.7 ล้านบาท มีกาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน 38.7 ล้านบาท แต่เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน ขาดทุนด้อยค่าจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น 39 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ 1.8 ล้านบาท ส่ งผลให้มีขาดทุน สุ ทธิ
จานวน 2.10 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 30.03 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากที่ คุณชญาน์วตั ได้กล่าวมาแล้ว หลังจากนั้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม โดยมีผถู ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ สอบถามดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ : สอบถามเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพว่า บริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่ องบุคลากรตามแนวทางของ ESG โดย
การมีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้พนักงานและผูบ้ ริ หารหรื อไม่ อย่างไร
ประธานฯ: กองทุนสารองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ มีให้พนักงานมากว่า 20 ปี แล้ว และมิใช่เป็ นการดาเนิ นการตาม
กฎหมาย แต่เป็ นการดูแลพนักงานตามคุณค่าหลักขององค์กร
ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษ ัทมี เกี่ ยวกับเรื่ องของคดี ความที่ รอผลค าพิ พากษาของศาลฎี กา หากผลที่ ออกมาเป็ นแบบใด บริ ษ ัทมี
มาตรการอย่างไร ขอให้บริ ษทั ชี้แจงในแต่ละกรณี ดว้ ย
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
นางวไลรัตน์: สถานะของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ผลของคดี ซึ่งมีอยู่ 2 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 ชนะคดี ไม่มีผลอะไรเพิ่มขึ้นจากงบการเงินที่ปรากฎในปั จจุบนั
ทางเลือกที่ 2 แพ้คดี หนี้ ที่ต่อสู ้กนั อยูใ่ นชั้นศาลจะถูกบันทึ กในงบการเงิน ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบ
ฐานะของบริ ษทั เข้าข่ายอาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในแง่ของความรุ นแรงก็อาจจะรุ นแรงกว่าปั จจุบัน
หลังจากที่บนั ทึกหนี้ ลงในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คงจะเป็ นผูแ้ จ้งแนวทางให้บริ ษทั ซึ่งก็จะมี 2
ทางเลือก คือ ให้บริ ษทั ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อให้บริ ษทั ดาเนิ นการแก้ไขเหตุแห่ งการถูกเพิกถอน ซึ่ งต้องรอดู
ผลของคดีอีกครั้ง
ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษทั มีแนวทางแก้ไขหรื อไม่วา่ ถ้าผลเป็ นแบบด้านไม่ดี
ประธานฯ: ถ้าชนะคดี บริ ษทั ก็จะดาเนิ นธุรกิจต่อไป แต่ถา้ แพ้คดี ก็จะไม่เป็ นผลดีต่อผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลาบากใจที่จะตอบผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มีแนวทางแก้ไขแต่ไม่อาจบอกได้เพราะอาจจะเป็ นการชี้นาผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ : ขอสอบถามเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับคดี ความว่า ระยะเวลาคาพิพากษาใช้เวลานานเท่ าไหร่ มูลหนี้ ของคดี กับ บมจ.
เนาวรัตน์พฒั นาการ (NWR) มีเท่าไหร่ และมีการเจรจากับเจ้าหนี้รายนี้หรื อไม่ เช่น เรื่ องการแปลงหนี้เป็ นทุน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็ นผูช้ ้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
นายธีระพล: ศาลฎีกาจะพิจารณาคดีเมื่อใด ประมาณการเวลาไว้ปีครึ่ งถึงสามปี มูลหนี้ของคดีประมาณ 1,000 ล้านบาท
นางวไลรัตน์ กล่าวเสริ มว่า บริ ษทั ไม่มีมูลหนี้ดงั กล่าวในทางบัญชี แนวทางการแปลงหนี้เป็ นทุนคงทาไม่ได้
เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นซักถามเรื่ องอื่นใดอี ก ประธานฯ จึ งแถลงว่าที่ ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประจาปี 2563 แล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอันเนื่ องจากปั จจัยของคดีที่อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา และการขายทอดตลาดของหุ ้นบริ ษทั ย่อย ซึ่ งแสดงถึงความไม่แน่นอนตามที่ ปรากฎในรายงานของ
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ผูส้ อบบัญชี ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงแสดงอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม โดยมีผถู ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ สอบถามดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ : ในการที่ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น ขอให้ผสู ้ อบบัญชีอธิบายให้ชดั เจนได้ไหม
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด: เนื่ องจากฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั
ขึ้นอยูก่ บั ผลของคดีความ และส่วนของคดีความยังไม่มีความแน่นอน จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการ
ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษทั ยืน่ ฎีกาไปนานแค่ไหนแล้ว
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็ นผูช้ ้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
นายธีระพล: บริ ษทั ยื่นฎี กาต่อศาลฎี กาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และส่ งสานวนไปยังศาลฎี กาประมาณเดื อนกันยายนเดือนตุลาคม 2563 เมื่อศาลฎีกาได้มีคาสัง่ อนุญาตฎีกา
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
มติ
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยง (หุ้น)
480,693,917

99.9999

ไม่เห็นด้วย

100

0.0001

งดออกเสี ยง

1,100

-

0

-

บัตรเสี ย

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกาไรและงดการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานและกระแส
เงิ นสดของบริ ษทั ทั้งนี้ ตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ประจาปี 2563 บริ ษทั มี ขาดทุน สุ ทธิ 93.70 ล้านบาท และมี
ขาดทุนสะสม 429.31 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดไว้วา่
หากบริ ษทั ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงด
จัดสรรกาไร และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น ท่ านใดซักถาม ประธานฯ จึ งแถลงว่าที่
ประชุมได้รับทราบการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 แล้ว
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติม
นายธี ร ะพล จุ ฑ าพรพงศ์ กรรมการ ได้แจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่าตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
ประกอบกับข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 และข้อ 17 กาหนดว่า คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งและกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี จานวนหนึ่งใน
สาม หรื อจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียน
บริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั ฉลาก ส่ วนในปี ที่สามเป็ นต้นไป ให้กรรมการที่ อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่
ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น 5 ท่าน ซึ่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ท่าน ได้แก่
1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
กรรมการ
อนึ่ ง เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อให้จานวนกรรมการอิสระของบริ ษทั มี
จานวนครบถ้วนตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระของบริ ษทั เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่
2. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ จานวน 1 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
กรรมการ
และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิม่ เติม ได้แก่
2. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
ทั้งนี้ ในส่วนของ นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั นั้น คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วว่ามี คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองหรื อการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
ของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อเข้ามา
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม โดยมีผถู ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ สอบถามดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ : ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการกี่ท่าน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็ นผูช้ ้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
นายธีระพล: ปั จจุบนั มีกรรมการ 5 ท่าน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการ จานวน 1 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
มติ
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยง (หุ้น)
480,695,117

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

-
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และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
2. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
มติ
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยง (หุ้น)
480,695,117

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

-

วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
โดยเปรี ยบเที ยบอ้างอิง ผลสารวจของ IOD ทั้งจากบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ อยูใ่ นกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 มีรายละเอียด
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

ปี 2563

ปี 2564

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-

ทั้งนี้ เบี้ ยประชุ ม จะจ่ ายเฉพาะกรรมการที่ ม าประชุ ม โดยไม่ มี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห รื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด สาหรั บ
กรรมการที่มีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารทุกท่านขอสละสิ ทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบาเหน็จ
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ซึ่ งไม่รวม
คะแนนเสี ยงของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย จานวน 61 หุน้ ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยง (หุ้น)
480,695,056

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

0.0000

บัตรเสี ย

0

0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษ ัททุ กปี คณะกรรมการได้
พิ จารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญ ชี โดยพิ จารณาถึ งความเป็ นอิ ส ระ ความรู ้ ความสามารถ ความน่ าเชื่ อถื อ และคุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การ สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของสานักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจาปี 2564 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสานักงานสอบบัญชีอื่น และมีอตั ราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ตั้งแต่ปี 2559 หรื อ
2. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่ งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2561 หรื อ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2561
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 980,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 270,000 บาท โดย
ไม่มีค่าบริ การอื่นๆ
ผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เสนอดังกล่ าวเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
อนึ่ง เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติ
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยง (หุ้น)
480,695,117

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

-
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วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่งคาถามที่จะให้บริ ษทั หรื อคณะกรรมการชี้แจงใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นคราวนี้ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ บริ ษทั ออกหนังสื อเชิ ญประชุม 19
มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดส่งคาถามมา จากนั้นประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ ที่อยูใ่ นที่ประชุมได้ซกั ถามหรื อเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผถู ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ สอบถามดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ : สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการขายทอดตลาดบริ ษทั พรี เมีนร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด (PIL) แต่ยงั
ไม่มีคนซื้อ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ เป็ นผูช้ ้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
นางวไลรัตน์: การขายทอดตลาดบริ ษทั พรี เมีนร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด (PIL) โดยเกณฑ์การขายทอดตลาด ราคาจะ
ลดลงครั้งละร้อยละ 10 จนเหลือร้อยละ 70 ของราคาขายทอดตลาด ซึ่ งมีการขายทอดตลาดแล้ว 4 นัด แต่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์เลื่อน 2 นัด ราคาจึงลดลงร้อยละ 20 ในการขายทอดตลาดแต่ละครั้งมีคนสนใจเข้ามาฟัง แต่ยงั ไม่มีคนเสนอซื้อ ปั จจุบนั เจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยงั ไม่แจ้งว่าจะนัดขายทอดตลาดอีกเมื่อไร
ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษทั สามารถหาผูเ้ ข้าประมูลแข่งขันได้
นางวไลรัตน์: ในทางปฏิบตั ิ ผูเ้ ข้าประมูลต้องประเมินราคาด้วยตนเอง ดังนั้นคนที่จะมาลงทุนจะต้องดูผลตอบแทน
ด้วยว่าคุม้ หรื อไม่
ผูถ้ ือหุน้ : ถ้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริ ษทั เข้าข่ายเพิกถอน บริ ษทั มีกระบวนการให้กลับมาซื้อขาย
หุน้ ได้ไหม
นางวไลรัตน์: ต้องไปแก้ไขเหตุแห่ งการถูกเพิกถอนก่อนถึงจะกลับมาซื้อขายหุ ้นได้ ต้องรอผลคาพิพากษาของศาล
หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษทั จะฟื้ นฟูกิจการหรื อไม่
นางวไลรัตน์: แผนภายในก็มีการเตรี ยมการ แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจน การเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนจะเป็ นการสร้าง
ความสับสนให้ผถู ้ ือหุน้
ประธานฯ กล่าวเสริ มว่า สมมติวา่ บริ ษทั เสนอแผนและมีผูส้ นใจร่ วมทุน บริ ษทั ก็จะนาไปเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้ เพื่อจะได้ไม่ถูกเพิกถอนแต่หากยังไม่มีความแน่ นอนในตอนนี้ เสนอแผนไปคิดว่าคงจะไม่มีใครมาร่ วม
ลงทุนด้วย
ผูถ้ ือหุน้ : ถ้าเป็ นแบบที่บริ ษทั ว่าจริ งๆ จะทาอย่างไร อยากได้คามัน่ สัญญาจากบริ ษทั
ประธาน: ทาธุรกิจจะเดินหน้าได้ไหม ขึ้นอยูก่ บั ศาลจะตัดสิ นอย่างไรคงจะให้คามัน่ สัญญาในขณะนี้ยงั ไม่ได้
ผูถ้ ือหุน้ : ฝากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วย ระหว่างที่ รอคาสั่งจากศาล ขอให้ติดต่อกับทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอยูต่ ลอดเวลา และขอเป็ นกาลังใจให้กรรมการทุกท่าน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ และให้
การสนับสนุนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิ ดการประชุมเวลา
15.15 น.

ลงชื่อ

นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
(นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์)
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ประธานที่ประชุม

