วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 (ครั้งใหม่)
2. รายงานประจาปี 2558 (ในรู ปแผ่นซีดี)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกตามวาระ
4. ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และการมอบฉันทะ
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
8. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติ ให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 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 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 (ครั้งใหม่ )
รายละเอียด: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 (ครั้งใหม่) ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้
บริ ษทั ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ประจาปี 2558 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2558
รายละเอียด: รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2558 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2558 ที่ ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท
ประจาปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียด: งบการเงิ นประจาปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิ น ”
ของรายงานประจาปี 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้วและได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อ
นัดประชุมตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ ม ัติงบการเงิ นของบริ ษทั สาหรั บ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกาไรและงดการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2558
รายละเอียด: บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลโดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของ
บริ ษทั สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2558 บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิ 5.32 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสม 717.24
ล้านบาท ซึ่ งตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั หากบริ ษทั ยังมีผล
ขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการงดจัดสรรกาไรและงดการจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2558
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 และ
ข้อ 17 กาหนดว่า คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และ
กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี จานวนหนึ่ งในสาม
หรื อจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการ
จดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก ส่วนในปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จ จุ บัน บริ ษัท มี ก รรมการทั้ง สิ้ น 9 ท่ า น ซึ่ งในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2559
มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
ปั จจุบัน บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะ
ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยได้ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการใน
การสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งมีคุณสมบัติเหมาะสม
กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
โดยประวัติยอ่ และข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อเข้ามา
สาหรั บ หลักเกณฑ์แ ละวิธีการสรรหากรรมการ นิ ย ามกรรมการอิ สระ มี ป รากฏในรายงาน
ประจาปี 2558 ในหัวข้อเรื่ อง “การกากับดูแลกิจการ”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
ดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
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1. นายวิเชียร พงศธร
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
รายละเอียด: ปั จ จุ บั น บริ ษัท ยัง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยได้ทาหน้าที่ เป็ นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณา
หลัก เกณฑ์ใ นการจ่ า ยและรู ป แบบค่ าตอบแทนของกรรมการเพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
โดยเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง ทั้ง จากบริ ษ ัท จดทะเบี ย นที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เดี ย วกัน ระดับ รายได้แ ละระดับ มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 (ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกับปี
ที่ผา่ นมา) 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 2558

ปี 2559 (เสนอ)

19,500
15,000

19,500
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-

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สาหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจาปี ในหัวข้อ
เรื่ อง “โครงสร้างการจัดการ”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2559
รายละเอียด: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งได้พิจารณามาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพการทางาน ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบ
บัญ ชี โดยเปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณงานและอัต ราค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นอื่ น ในระดับ เดี ย วกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
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นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรื อนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3315 หรื อ นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4498
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวน
เงิน 1,200,000 บาท โดยไม่มีค่าบริ การอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เท่ากับค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
อนึ่ ง ปั จ จุ บัน ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คื อ นางชลรส สันติ อศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดีตลอด
มา แต่เนื่ องจากนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ได้ปฏิ บัติหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงิ นของ
บริ ษทั มาเป็ นเวลา 5 ปี บัญชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
อนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่า
สอบบัญชีประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมหนังสื อนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กาหนดและโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะกลับมายังบริ ษทั ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมหรื อนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ในวันประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
อนึ่ ง บริ ษ ัท ก าหนดวันก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี สิ ทธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจ าปี 2559
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร พงศธร)
ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ : 1) บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และ
แต่ ง ตั้ง ให้ค ัส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บฝากและดู แ ลหุ ้น )ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตาม
ความเหมาะสม
2) บริ ษทั นาส่ งรายงานประจาปี 2558 ให้ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปของซี ดีรอม ทั้งนี้ หากผูถ้ ื อหุ ้นใดมี ความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจาปี 2558 ในแบบรู ปเล่ม โปรดกรุ ณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั โทรศัพท์
0-2301-2094
3) บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วนั ที่
18 มี นาคม 2559 เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผูถ้ ื อหุ ้นใดมีความ
ประสงค์จ ะขอรั บ รายงานดัง กล่ า วในแบบรู ป เล่ ม โปรดกรุ ณ าติ ด ต่ อ ขอรั บ ได้ที่ ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษ ัท
โทรศัพท์ 0-2301-2094
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