วันที่ 10 เมษายน 2556
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2555
2. รายงานประจําป 2555
3. ขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ
4. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
5. วิธีการลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ
6. ขอมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
8. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค เลขที่ 1 ซอย
พรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2555
รายละเอียด : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2555 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 และบริษัทไดสง
สําเนารายงานการประชุมมาพรอมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555
รายละเอียด : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ที่ได
จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายละเอียด : งบการเงินประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของ
รายงานประจําป 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวและไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือ
นัดประชุมตาม สิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล ประจําป 2555
รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท สําหรับผลการดําเนินงานในป 2555 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 67.51 ลานบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู บริษัทไมสามารถ
จายเงินปนผลได
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการงดจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล
ประจําป 2555
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 15 กําหนดให
กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนที่
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียน
บริษัทใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ตองออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ปจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ทาน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีกรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก
1. นายชัยวัฒน นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปริทรรศน พันธุบรรยงก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ
ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการ
ที่มีสวนไดเสียไดพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นวา
กรรมการทั้ง 3 ทานมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตออีกวาระหนึ่ง โดย
ประวัติยอและขอมูลของทั้ง 3 ทานปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจําป 2555
ในหัวขอเรื่อง “การจัดการ”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน
กลับเขาเปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556
รายละเอียด :
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทประจําป 2556 ยังไมไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการคาตอบแทน เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะแตงตั้งคณะกรรมการคาตอบแทนโดยมติคณะกรรมการครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการคาตอบแทนจะเริ่มพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2557 เปนตนไป อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2556 ไดผานการ
พิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู
ในกลุมธุรกิจเดียวกัน ระดับรายไดและระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดในชวงเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากผลการดํ า เนิ น งานของบริษั ท และภาระหน าที่ ค วามรับ ผิด ชอบของกรรมการแล ว เห็น สมควรกํ าหนด
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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องคประกอบคาตอบแทน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)
บําเหน็จกรรมการ
(บาท/คน/ป)
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)
คาตอบแทนคณะกรรมการคาตอบแทน
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)
หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

ป 2555

ป 2556 (เสนอ)

18,000
14,000
200,000

18,000
14,000
200,000

18,000
14,000

18,000
14,000

-

12,000
10,000

สํ า หรั บ ข อ มู ล การจ า ยค า ตอบแทนกรรมการในป ที่ ผ า นมา มี ป รากฏในรายงานประจํ า ป ใ นหั ว ข อ เรื่ อ ง
“การจัดการ”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป
2556 ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556
รายละเอียด : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และคาสอบ
บั ญ ชี โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณงานและอั ต ราค า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในระดั บ เดี ย วกั น
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง นางชลรส
สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แหงบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวน
เงิน 1,410,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 150,000 บาท
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกลาวเปนผูสอบบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท
ปจจุบันผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2554
และปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา
ผูสอบบัญชีของบริษัทและผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคา
สอบบัญชีประจําป 2556 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงค
จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพรอมหนังสือนี้ พรอมแนบหลักฐานตามที่กําหนดและโปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทลวงหนากอน
วันประชุมหรือนํามาแสดงแกเจาหนาที่บริษัทในวันประชุมกอนเริ่มการประชุม
อนึ่ง บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวัน
อังคารที่ 2 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช บุณยวัฒน)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : 1) บริษัทไดเผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)ไวบนเว็บไซตของบริษัท www.premier-products.co.th เพื่อใหผูถือหุน
สามารถดาวนโหลด (Download) ไดตามความเหมาะสม
2) บริษัทนําสงรายงานประจําป 2555 ใหผูถือหุนในรูปของซีดีรอม ทั้งนี้หากผูถือหุนใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป
2555 ในแบบรูปเลม โปรดกรุณาติดตอขอรับไดที่ ฝายเลขานุการบริษัท โทรศัพท 0-2301-1569
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