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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอย

พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการ

ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 23 ราย รวมทั้งส้ิน 38 ราย นับ
จ านวนหุน้ได ้284,695,117 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 35.5869 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

อน่ึง ระหวา่งด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 24 ราย รวมทั้งส้ิน 39 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้480,695,117 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 60.0869 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 5 ท่าน และกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 5 ท่าน       
คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัน้ี 

1. นายกิตติศกัด์ิ   เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางแน่งนอ้ย   บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 
3. นางเพญ็ศรี   เดชต่ิงเอง  กรรมการ 
4. นางวไลรัตน์   ผอ่งจิตต ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธีระพล   จุฑาพรพงศ ์ กรรมการ เลขานุการบริษทั และฝ่ายกฎหมาย 

 นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1. นางสาวจิตติมา นาคลดา  ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงินและบญัชีของบริษทั  
   2. นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั
    และยงัมีนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้ให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้
ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผูถื้อหุ้น
ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจากการ
ลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อน าไปนบัคะแนนเสียง ถา้
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนบัคะแนนเสียงให้นับ 1 
หุน้ เป็น 1 เสียง  

 อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระนั้ น
ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใชบ้ตัรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย  เน่ืองจาก
เป็นวาระท่ีส าคญั 

2. กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
แลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ
หรือช่ือบุคคลเขา้มาใหพ้ิจารณา 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเพ่ิมเติมวา่ จากการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีเป็นการประชุม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการในการคดักรอง
และการป้องกนัความเส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงบริษทัขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม
โปรดปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยขอ้ปฎิบติัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือ COVID-19 นั้น ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัไดจ้ดัรถตูส้ าหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะ
เดินทางกลบัโดยรถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะใชบ้ริการดงักล่าว 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
21 กรกฎาคม 2563 โดยส าเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มติ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 284,695,117 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดข้อให้ นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) 
และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 
2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ PIL ประจ าปี 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยสรุปดงัน้ี 
 รายไดร้วมของ PIL ในปี 2563 มีจ านวน 437.97 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 143.13 ลา้นบาท มีผลก าไรประจ าปี 2563 
จ านวน 10.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 15.01 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์ในปี 2563 เป็นปีท่ีมีความไม่แน่นอนสูง  
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ประกอบกบัแผนงานท่ีคาดการณ์ไวว้า่จ านวนรถไม่น่าจะเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์ดงักล่าว
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และสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดในปี 2563 มีจ านวนมาก จึงส่งผลใหจ้ านวนรถท่ีมีอยูล่ดลง ในปีมีลูกคา้ท่ีหมดสัญญา เช่น เบทาโกร 
ศรีตรัง เป็นตน้   
 จากนั้น นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 โดยสรุปดงัน้ี 
 รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 471.30 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 146.2 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้าย 
438.6 ลา้นบาทลดลงจากปีท่ีผา่นมา 107.7 ลา้นบาท มีก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 38.7 ลา้นบาท แต่เม่ือหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน ขาดทุนดอ้ยค่าจากสินทรัพยท์างการเงิน 39 ลา้นบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้1.8 ลา้นบาท ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิ
จ านวน 2.10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 30.03 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากท่ีคุณชญาน์วตัไดก้ล่าวมาแลว้ หลงัจากนั้น
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้สอบถามดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้: สอบถามเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพวา่ บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองบุคลากรตามแนวทางของ ESG  โดย
การมีนโยบายการมอบสวสัดิการดา้นกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหพ้นกังานและผูบ้ริหารหรือไม่ อยา่งไร 
 ประธานฯ: กองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์มีให้พนกังานมากวา่ 20 ปีแลว้ และมิใช่เป็นการด าเนินการตาม
กฎหมาย แต่เป็นการดูแลพนกังานตามคุณค่าหลกัขององคก์ร 
 ผูถื้อหุน้: บริษัทมีเก่ียวกับเร่ืองของคดีความท่ีรอผลค าพิพากษาของศาลฎีกา หากผลท่ีออกมาเป็นแบบใด บริษัทมี
มาตรการอยา่งไร ขอใหบ้ริษทัช้ีแจงในแต่ละกรณีดว้ย 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 นางวไลรัตน์: สถานะของบริษทัข้ึนอยูก่บัผลของคดี ซ่ึงมีอยู ่2 ทางเลือก  
     ทางเลือกท่ี 1 ชนะคดี ไม่มีผลอะไรเพ่ิมข้ึนจากงบการเงินท่ีปรากฎในปัจจุบนั  
     ทางเลือกท่ี 2 แพค้ดี หน้ีท่ีต่อสู้กนัอยูใ่นชั้นศาลจะถูกบนัทึกในงบการเงิน ท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ 
ฐานะของบริษทัเขา้ข่ายอาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในแง่ของความรุนแรงก็อาจจะรุนแรงกว่าปัจจุบัน 
หลงัจากท่ีบนัทึกหน้ีลงในงบการเงินแลว้ อยา่งไรก็ตามตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คงจะเป็นผูแ้จง้แนวทางใหบ้ริษทั ซ่ึงก็จะมี 2 
ทางเลือก คือ ให้บริษทัออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือให้บริษทัด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน ซ่ึงตอ้งรอดู
ผลของคดีอีกคร้ัง  
 ผูถื้อหุน้: บริษทัมีแนวทางแกไ้ขหรือไม่วา่ถา้ผลเป็นแบบดา้นไม่ดี 
 ประธานฯ: ถา้ชนะคดี บริษทัก็จะด าเนินธุรกิจต่อไป แต่ถา้แพค้ดี ก็จะไม่เป็นผลดีต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัล าบากใจท่ีจะตอบผูถื้อหุน้ บริษทัมีแนวทางแกไ้ขแต่ไม่อาจบอกไดเ้พราะอาจจะเป็นการช้ีน าผูถื้อหุน้ 
 ผูถื้อหุน้: ขอสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับคดีความว่า ระยะเวลาค าพิพากษาใช้เวลานานเท่าไหร่ มูลหน้ีของคดีกับ บมจ.
เนาวรัตน์พฒันาการ (NWR) มีเท่าไหร่ และมีการเจรจากบัเจา้หน้ีรายน้ีหรือไม่ เช่น เร่ืองการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายธีระพล จุฑาพรพงศ ์กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี  
 นายธีระพล: ศาลฎีกาจะพิจารณาคดีเม่ือใด ประมาณการเวลาไวปี้คร่ึงถึงสามปี มูลหน้ีของคดีประมาณ 1,000 ลา้นบาท  
 นางวไลรัตน์ กล่าวเสริมวา่ บริษทัไม่มีมูลหน้ีดงักล่าวในทางบญัชี แนวทางการแปลงหน้ีเป็นทุนคงท าไม่ได ้
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ีประชุมได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทั ประจ าปี 2563 แลว้ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอนัเน่ืองจากปัจจยัของคดีท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลฎีกา และการขายทอดตลาดของหุ้นบริษทัย่อย ซ่ึงแสดงถึงความไม่แน่นอนตามท่ีปรากฎในรายงานของ
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ผูส้อบบญัชี ในวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงอยูใ่นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้สอบถามดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้: ในการท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น ขอใหผู้ส้อบบญัชีอธิบายใหช้ดัเจนไดไ้หม 
 นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั:  เน่ืองจากฐานะทางการเงินของบริษทั
ข้ึนอยูก่บัผลของคดีความ และส่วนของคดีความยงัไม่มีความแน่นอน จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการ 
 ผูถื้อหุน้: บริษทัยืน่ฎีกาไปนานแค่ไหนแลว้ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายธีระพล จุฑาพรพงศ ์กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 นายธีระพล: บริษทัยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563 และส่งส านวนไปยงัศาลฎีกาประมาณเดือนกนัยายน-
เดือนตุลาคม 2563 เม่ือศาลฎีกาไดมี้ค าสัง่อนุญาตฎีกา 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มติ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 480,693,917 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 0.0001 

งดออกเสียง 1,100 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่4   พจิารณาการงดจดัสรรก าไรและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษทั ทั้ งน้ี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษทัประจ าปี 2563 บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 93.70  ลา้นบาท และมี
ขาดทุนสะสม 429.31  ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ไดก้ าหนดไวว้า่
หากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันั้น คณะกรรมการจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบการงด
จดัสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 หลงัจากนั้ นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ี
ประชุมไดรั้บทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 แลว้ 
 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิม่เตมิ 
 นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 และขอ้ 17 ก าหนดวา่ คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งและก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีจ านวนหน่ึงใน
สาม หรือจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียน
บริษทัให้ใชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนในปีท่ีสามเป็นตน้ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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 ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1.  นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ กรรมการ  
 อน่ึง เพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้จ านวนกรรมการอิสระของบริษทัมี
จ านวนครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระของบริษทัเพ่ิมเติมอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่  
 2.  นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร 
 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ เห็นวา่สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 1 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั
อีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
 1.  นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ กรรมการ   
 และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

2. นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร 
 ทั้งน้ี ในส่วนของ นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระของบริษทันั้น คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติตรงตามหลกัเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 อน่ึง บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั 
ของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัและ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้สอบถามดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้: ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการก่ีท่าน 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายธีระพล จุฑาพรพงศ ์กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 นายธีระพล: ปัจจุบนัมีกรรมการ 5 ท่าน 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการ จ านวน 1 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์

มติ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 480,695,117 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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 และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิมเติมอีก 1 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 2. นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร 

มติ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 480,695,117 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงผลส ารวจของ IOD ทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการบริษทั (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

 
20,000 
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 

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนและผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
 ทั้ งน้ี เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับ
กรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จ  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จ านวน 61 หุน้ ดงัน้ี 
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มติ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 480,695,056 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้
พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการ
ให้บริการ ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี และอตัราค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของส านกังานอ่ืน จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2564 ดว้ยมีมาตรฐานทดัเทียมกบัส านกังานสอบบญัชีอ่ืน และมีอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 

2. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

3. นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561  

 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 980,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน 270,000 บาท โดย
ไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ   
 ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 อน่ึง เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มติ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 480,695,117 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีจะใหบ้ริษทัหรือคณะกรรมการช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนังสือเชิญประชุม 19 
มีนาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 19 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมา จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้สอบถามดงัน้ี 
     ผูถื้อหุน้:  สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการขายทอดตลาดบริษทั พรีเมีนร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) แต่ยงั
ไม่มีคนซ้ือ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 นางวไลรัตน์:  การขายทอดตลาดบริษทั พรีเมีนร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) โดยเกณฑก์ารขายทอดตลาด ราคาจะ
ลดลงคร้ังละร้อยละ 10 จนเหลือร้อยละ 70 ของราคาขายทอดตลาด ซ่ึงมีการขายทอดตลาดแลว้ 4 นัด แต่เจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพยเ์ล่ือน 2 นดั ราคาจึงลดลงร้อยละ 20 ในการขายทอดตลาดแต่ละคร้ังมีคนสนใจเขา้มาฟัง แต่ยงัไม่มีคนเสนอซ้ือ ปัจจุบนัเจา้
พนกังานพิทกัษท์รัพยย์งัไม่แจง้วา่จะนดัขายทอดตลาดอีกเม่ือไร 
 ผูถื้อหุน้: บริษทัสามารถหาผูเ้ขา้ประมูลแข่งขนัได ้
 นางวไลรัตน์: ในทางปฏิบติั ผูเ้ขา้ประมูลตอ้งประเมินราคาดว้ยตนเอง ดงันั้นคนท่ีจะมาลงทุนจะตอ้งดูผลตอบแทน
ดว้ยวา่คุม้หรือไม่ 
 ผูถื้อหุน้: ถา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแจง้วา่บริษทัเขา้ข่ายเพิกถอน บริษทัมีกระบวนการใหก้ลบัมาซ้ือขาย
หุน้ไดไ้หม  
 นางวไลรัตน์: ตอ้งไปแกไ้ขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนก่อนถึงจะกลบัมาซ้ือขายหุ้นได ้ตอ้งรอผลค าพิพากษาของศาล
หลงัจากนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะพิจารณาวา่จะด าเนินการอยา่งไรต่อไป 
 ผูถื้อหุน้: บริษทัจะฟ้ืนฟกิูจการหรือไม่ 
 นางวไลรัตน์: แผนภายในก็มีการเตรียมการ แต่ก็ยงัไม่ชดัเจน การเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่มีความชดัเจนจะเป็นการสร้าง
ความสบัสนใหผู้ถื้อหุน้ 
 ประธานฯ กล่าวเสริมวา่ สมมติวา่บริษทัเสนอแผนและมีผูส้นใจร่วมทุน บริษทัก็จะน าไปเสนอต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได ้เพ่ือจะไดไ้ม่ถูกเพิกถอนแต่หากยงัไม่มีความแน่นอนในตอนน้ีเสนอแผนไปคิดวา่คงจะไม่มีใครมาร่วม
ลงทุนดว้ย 
 ผูถื้อหุน้: ถา้เป็นแบบท่ีบริษทัวา่จริงๆ จะท าอยา่งไร อยากไดค้  ามัน่สญัญาจากบริษทั 
 ประธาน: ท าธุรกิจจะเดินหนา้ไดไ้หม ข้ึนอยูก่บัศาลจะตดัสินอยา่งไรคงจะใหค้  ามัน่สญัญาในขณะน้ียงัไม่ได ้
 ผูถื้อหุน้: ฝากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาดว้ย ระหวา่งท่ีรอค าสั่งจากศาล ขอให้ติดต่อกบัทางตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอยูต่ลอดเวลา และขอเป็นก าลงัใจใหก้รรมการทุกท่าน  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 
15.15 น. 

 

 

      ลงช่ือ          นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ            ประธานท่ีประชุม 

          (นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ) 


