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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

ของ 
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 

 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 12 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 17 ราย รวมทั้งส้ิน 29 ราย นับ
จาํนวนหุน้ได ้271,912,762 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 33.9891 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

อน่ึง ระหว่างดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุม
ดว้ยตนเองจาํนวน 12 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 19 ราย รวมทั้งส้ิน 31 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้283,887,257 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 35.4859 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

ประธานฯ ไดแ้นะนํากรรมการของบริษทั ซ่ึงมีจาํนวนทั้ งส้ิน 5 ท่าน และกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 5 ท่าน       
คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัน้ี 

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

 ทั้งน้ี บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน โดยคณะกรรมการทั้งคณะทาํหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
 นอกจากน้ี นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1. นายเดช ตุลยธญั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
   2. นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
   3. นางสาวจิตติมา นาคลดา  รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั  
       ดูแลดา้นบญัชี การเงิน  
   4. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ ผูอ้าํนวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและ งานทะเบียน  
       ดูแลดา้นกฎหมาย  
 และยงัมีคุณศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

นอกจากน้ีประธานฯ ไดข้ออาสาจากผูถื้อหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 1 ท่าน  และเพ่ือให้
สักขีพยานมีความเป็นอิสระ จึงขอให้อาสาสมคัรท่านดงักล่าวมาจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสา 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
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1. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้
ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผูถื้อหุ้น
ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจากการ
ลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือนาํไปนบัคะแนนเสียง ถา้
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนบัคะแนนเสียงให้นับ 1 
หุน้ เป็น 1 เสียง  

 อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระนั้ น
ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใชบ้ตัรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย  เน่ืองจาก
เป็นวาระท่ีสาํคญั 

2. กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
แลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระ
หรือช่ือบุคคลเขา้มาใหพิ้จารณา 

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

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัไดจ้ดัรถตูส้ําหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะ
เดินทางกลบัโดยรถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะใชบ้ริการดงักล่าว 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2562 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2562 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 271,912,762 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2562 
 ประธานฯ ไดข้อให้ นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) 
และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 
2562 ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ PIL ประจาํปี 2562 และในไตรมาส 1 ปี 2563 ให้ท่ี
ประชุมทราบ โดยสรุปดงัน้ี 
 รายไดร้วมของ PIL ในปี 2562 มีจาํนวนเงิน 581.08 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 78.12 ลา้นบาท มีผลกาํไรประจาํปี 
2562 จาํนวนเงิน 35.98 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 14.41 ลา้นบาท มีจาํนวนรถทั้งส้ิน 1,876 คนั ลดลง 520 คนั 
 สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 PIL มีรายไดจ้ากผลการดาํเนินงานจาํนวน 127.15 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจาํนวน 27.01 ลา้นบาท มีกาํไรจาํนวน 0.46 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 10.35 ลา้นบาท  
 จากนั้น นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ประจาํปี 2562 โดยสรุปดงัน้ี 
 รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 640.90 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 103.68 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายมี
จาํนวน 546.28ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 74.95 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิจาํนวนเงิน 27.93 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 12.73 
ลา้นบาท  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ีประชุม
ไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2562 แลว้ 
   
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
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มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 283,877,257 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่4   พจิารณาการงดจัดสรรกําไรและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2562 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษทั ทั้ งน้ี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษทัประจาํปี 2562 บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 30.82  ลา้นบาท และมี
ขาดทุนสะสม 335.61  ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ไดก้าํหนดไวว้า่
หากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันั้น คณะกรรมการจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบการงด
จดัสรรกาํไร และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ี
ประชุมไดรั้บทราบการงดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 แลว้ 
 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทั
ข้อ 14 และข้อ 17 กาํหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งและ
กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนท่ีใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
ส่วนในปีท่ีสามเป็นตน้ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูก
แต่งตั้งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
 2.  นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียทาํหนา้ท่ีในการพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ เห็นวา่สมควรเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 อน่ึง บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั 
ของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัและ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี  
 1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 283,877,257 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
 2. นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 283,877,257 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทาํหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงผลสาํรวจของ IOD ทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัและ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 เท่ากบัค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 
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 

บาํเหน็จ 
- 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- 
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 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สาํหรับกรรมการท่ีมี
ฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านขอสละสิทธิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จาํนวน 61 หุน้ ดงัน้ี 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 283,887,196 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2563 
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการใหบ้ริการ สาํหรับค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีไดพิ้จารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี และอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของสาํนกังานอ่ืน จึงเห็นควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563 ดว้ยมีมาตรฐาน
ทดัเทียมกบัสาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน และมีอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 

2. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

3. นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561  

 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท เท่ากบัปี 2562 โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ   
  และดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษทัตอ้งเล่ือนการ
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจากท่ีกาํหนดไวเ้ดิม จึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ
บริษัทสําหรับรอบบัญชีประจาํปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทางสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไดผ้่อนผนัให้บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เขา้ทาํการสอบทานงบการเงินไตร
มาสท่ี 1 ปี 2563 ก่อนได ้เพ่ือให้สามารถเปิดเผยขอ้มูลและนาํส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. ได ้ทั้งน้ีบริษทัตอ้งเสนอเร่ืองการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมท่ีจะมีข้ึนในคร้ังถดัไป ซ่ึงก็คือการประชุมคร้ังน้ี เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ฉบบัท่ี ทจ.28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ไดมี้มติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานกังาน อี
วาย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนัและสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 สาํหรับ
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ทาํหน้าท่ีสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมีค่าสอบบญัชีของบริษทัในไตรมาสท่ี 1 ปี 
2563 เป็นจาํนวน 200,000 บาท ซ่ึงจะนบัรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวนเงิน 1,250,000 บาทดว้ย 
 ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 อน่ึง เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 283,887,257 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน  ๆ
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามท่ีจะให้บริษทั หรือคณะกรรมการช้ีแจง 
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนังสือเชิญประชุม    
13 กรกฎาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถาม จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้สอบถามดงัน้ี 
     ผูถื้อหุน้ : สอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้การแกปั้ญหาของบริษทั ทั้งในเร่ืองสภาพคล่องและคดีความ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์
กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 นางวไลรัตน์ : บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) (PE) มีสถานะเป็น Holding Company ซ่ึงลงทุนใน
บริษทัยอ่ย ณ ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยยงัคงดาํเนินธุรกิจปกติ ไม่ไดมี้ปัญหาเร่ืองสภาพคล่องใดๆ 
 นายธีระพล : เก่ียวกับด้านคดีความนั้ น มีคดีท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินกระบวนพิจารณาจาํนวน 1 คดี ท่ีบริษัท 
เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) (NWR) เรียกร้องค่างานประมาณ 1,000 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดียงัไม่ถึงท่ีสุด โดยเม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2563 ศาลฎีกาไดรั้บฎีกาของบริษทัไวพิ้จารณา สถานะของคดี ณ ปัจจุบนั ยงัคงรอคาํวิจฉัยของศาลฎีกา ซ่ึงถา้ศาล
ฎีกาพิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ ก็จะทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นขาดทุนเกินทุน แต่ถา้ศาลฎีกามีคาํ
พิพากษายกฟ้อง กจ็ะทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ยงัคงเป็นบวก และผูส้อบบญัชีกจ็ะกลบัมาใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 นางวไลรัตน์กล่าวเสริมวา่ ตามท่ีไดเ้คยรายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีผลมาจากเหตุเดียวกนัคือจาก
คดีความ ตามท่ีคุณธีระพลไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สถานะของบริษทัเป็นดงัน้ี 
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 1. ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นติดต่อกนัเป็นระยะ 3 ปี 
 2. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. เคร่ืองหมาย C เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 
 หากประเมินความเส่ียง กรณีศาลฎีกาเห็นดว้ยกบัศาลชั้นตน้ บริษทัก็จะมีรับรู้หน้ีสินไวใ้นงบการเงิน จะส่งผลให้
ส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบและอาจถูกเพิกถอนจากบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัจะตอ้งรอความเห็นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยอีกคร้ัง แต่หากศาลฎีกามีคาํพิพากษาแตกต่างจากศาลชั้นตน้ บริษทักย็งัคงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เช่นเดิม  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 
10.50 น. 
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