
  

 

                         วนัท่ี  18  มีนาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 (คร้ังใหม่) 

2.    รายงานประจ าปี 2558 (ในรูปแผน่ซีดี) 
3.    ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
4.    ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.    วธีิการลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และการมอบฉนัทะ 
6.    ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
7.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข.  

  8.    แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2559 ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1  
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (คร้ังใหม่)  
 รายละเอยีด: การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 (คร้ังใหม่) ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี

บริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1   
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                   

ประจ าปี 2558 (คร้ังใหม่) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
 รายละเอยีด: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ท่ีได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
   ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท        

ประจ าปี 2558 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  
 รายละเอยีด: งบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน”       

ของรายงานประจ าปี 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
นดัประชุมตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้     
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วาระที ่4    พจิารณาการงดจดัสรรก าไรและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
 รายละเอยีด: บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2558 บริษทัมีผลก าไรสุทธิ 5.32 ลา้นบาท และมียอดขาดทุนสะสม 717.24 
ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั หากบริษทัยงัมีผล
ขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2558 

 

วาระที ่5    พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 รายละเอยีด: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 และ

ขอ้ 17 ก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม 
หรือจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการ
จดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

  ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้ งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559               
มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

  1. นายวเิชียร  พงศธร ประธานกรรมการ 
  2.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ  
  3.  นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
  ปัจจุบัน บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้ งคณะ

ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการใน
การสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นวา่สมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม 
กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 

  1. นายวเิชียร  พงศธร ประธานกรรมการ 
  2.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ  
  3.  นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
  โดยประวติัยอ่และขอ้มูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
  อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 
       ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2558 ในหวัขอ้เร่ือง “การก ากบัดูแลกิจการ”  
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
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1. นายวเิชียร  พงศธร ประธานกรรมการ 
  2.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ  
  3.  นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
  
วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 รายละเอยีด: ปัจ จุบัน บริษัทย ังไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท        
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้ งจากบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  (ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปี  
ท่ีผา่นมา) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 (เสนอ) 

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

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
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- 
                         หมายเหตุ : เบ้ียประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
 
  ส าหรับขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจ าปีในหัวขอ้

เร่ือง “โครงสร้างการจดัการ”  
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2559 ตามท่ีเสนอ  
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
 รายละเอยีด: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบ
บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเ ห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ ง                
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นางสาวศิราภรณ์   เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 
แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน
เงิน 1,200,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 

  อน่ึง ปัจจุบันผูส้อบบัญชีของบริษทัคือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีตลอด
มา แต่เน่ืองจากนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษทัมาเป็นเวลา 5 ปีบญัชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

  ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

  ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
  อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้  
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่า

สอบบญัชีประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ  
 

วาระที ่8      เร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)  
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค ์
จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ี
แนบมาพร้อมหนงัสือน้ี  พร้อมแนบหลกัฐานตามท่ีก าหนดและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษทัล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมหรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัในวนัประชุมก่อนเร่ิมการประชุม 
 อน่ึง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559          
ในวนัพุธท่ี 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  
พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2559 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 

          (นายวเิชียร  พงศธร) 
              ประธานกรรมการ 
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หมายเหตุ : 1) บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และ

แต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น)ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pe.premier.co.th  ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ไดต้าม
ความเหมาะสม 

 2) บริษทัน าส่งรายงานประจ าปี 2558 ให้ผูถื้อหุ้นในรูปของซีดีรอม ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นใดมีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจ าปี 2558 ในแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับไดท่ี้ ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทรศพัท ์   
0-2301-2094 

 3) บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการพฒันาความยัง่ยืนไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 
18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีหากผูถื้อหุ้นใดมีความ
ประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ท่ี ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
โทรศพัท ์0-2301-2094 


