
  

      
วันที่ 10 เมษายน 2556 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2555 

2.    รายงานประจําป 2555 
3.    ขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก 

ตามวาระ 
4.    ขอบังคับบรษิัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
5.    วิธีการลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ 
6.    ขอมูลกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
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 ช้ัน 5 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค เลขท่ี 1 ซอย
พรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 3/2555    
 รายละเอียด  :  การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2555 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 และบริษัทไดสง 
 สําเนารายงานการประชุมมาพรอมหนังสือนัดประชุมตาม  สิ่งที่สงมาดวย 1   

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
                   ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555 
 รายละเอียด  :  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555  ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555  ที่ได

จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่สงมาดวย 2 
   ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 
        ประจําป 2555 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 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 
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วาระท่ี 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 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
รายละเอียด  :   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 15 กําหนดให
กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจํานวนหน่ึงในสาม หรือจํานวนที่
ใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียน
บริษัทใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการท่ีตองออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
 ปจจุบัน บริษัทมีกรรมการท้ังสิ้น 8 ทาน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีกรรมการท่ีตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก 

 1.  นายชัยวัฒน นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 2. นายปริทรรศน พันธุบรรยงก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ 
 

 ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการ
ที่มีสวนไดเสียไดพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นวา
กรรมการท้ัง 3 ทานมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตออีกวาระหน่ึง โดย
ประวัติยอและขอมูลของทั้ง 3 ทานปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 
           สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจําป 2555 
ในหัวขอเรื่อง “การจัดการ”  
ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง  3  ทาน  
กลับเขาเปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง  

 

วาระท่ี 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
รายละเอียด  :    การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทประจําป 2556 ยังไมไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการคาตอบแทน เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงจะแตงต้ังคณะกรรมการคาตอบแทนโดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการคาตอบแทนจะเริ่มพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2557 เปนตนไป อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2556 ไดผานการ
พิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงท้ังจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู
ในกลุมธุรกิจเดียวกัน ระดับรายไดและระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดในชวงเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากผลการดําเนินงานของบริษัทและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแลว เห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี                         



3/4 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2555 ป 2556 (เสนอ) 
คาตอบแทนคณะกรรมการ 
    เบี้ยประชุม  -  ประธาน     (บาท/คน/ครั้ง) 
                        -  กรรมการ   (บาท/คน/ครั้ง) 
    บําเหน็จกรรมการ             (บาท/คน/ป) 

 
18,000 
14,000 

200,000 

 
18,000 
14,000 

200,000 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
    เบี้ยประชุม   -  ประธาน    (บาท/คน/ครั้ง) 

                 -  กรรมการ   (บาท/คน/ครั้ง) 

 
18,000 
14,000 

 
18,000 
14,000 

คาตอบแทนคณะกรรมการคาตอบแทน 
    เบี้ยประชุม   -  ประธาน    (บาท/คน/ครั้ง) 
                         -  กรรมการ   (บาท/คน/ครั้ง) 

 
- 
- 

12,000 
10,000 

                         หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
 

สําหรับขอมูลการจายคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมา มีปรากฏในรายงานประจําปในหัวขอเรื่อง            
“การจัดการ”    

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป  
 2556 ตามท่ีเสนอ  
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 
รายละเอียด  :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ  
ผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และคาสอบ
บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง นางชลรส 
สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 แหงบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวน
เงิน 1,410,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 150,000 บาท 
 ทั้งน้ีผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอดังกลาวเปนผูสอบบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/   
ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 ปจจุบันผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาต้ังแตป 2554 
และปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา  
 ผูสอบบัญชีของบริษัทและผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน  

 ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและอนุมัติคา
สอบบัญชีประจําป 2556 ตามท่ีเสนอ  

 

วาระท่ี 8      เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
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 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงค 
จะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่
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. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน  

                           (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)ไวบนเว็บไซตของบริษัท www.premier-products.co.th  เพื่อใหผูถือหุน 

                           สามารถดาวนโหลด (Download) ไดตามความเหมาะสม 

   2)  บริษัทนําสงรายงานประจําป 2555 ใหผูถือหุนในรูปของซีดีรอม ทั้งน้ีหากผูถือหุนใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป  
        2555 ในแบบรูปเลม โปรดกรุณาติดตอขอรับไดที่ ฝายเลขานุการบริษัท โทรศัพท 0-2301-1569  

 


