
 

      วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

2.    รายงานประจ าปี 2561 และรายงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ในรูปคิวอาร์โคด้ (QR Code) 
3.    ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก 

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

  8.    แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1       
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561   
 รายละเอียด  :  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 และบริษทัไดส่้ง

ส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1   
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 รายละเอียด  :  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561  ท่ีได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
    ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประจ าปี 2561 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
รายละเอียด  :  งบการเงินประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ปรากฏอยูใ่นหมวด  “งบการเงิน” ของ
รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดั
ประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 

 



2          บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
รายละเอียด  :  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทั
มีก าไรสุทธิ 24,896,670 บาท มีก าไรสะสมหลงัหักส ารองตามกฎหมายแลว้ 100,034,854 บาท คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั โดยไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผล ในวนัองัคารท่ี 5 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 
90.80 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 
ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
รายละเอยีด  :   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 และ
ขอ้ 15 ก าหนดให้ คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม 
หรือจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั
การจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้ งส้ินจ านวน 9 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
           1. นายชยัวฒัน์ นิตยาพร  กรรมการอิสระ 

                          2. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์   กรรมการ 
 3. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ 
ทั้ งน้ีนางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่ขอรับการแต่งตั้ งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ                      
ของบริษทัอีก เน่ืองจากปัญหาดา้นสุขภาพ  

ปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการ    
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ
บริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นวา่สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ 2 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
 1. นายชยัวฒัน์ นิตยาพร  กรรมการอิสระ 

 2. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์   กรรมการ 
โดยประวติัยอ่และขอ้มูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 



 

บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)          3 

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่ไดมี้การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ
เน่ืองจากการท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยง่าย 

และเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรให้เสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
แต่ งตั้ งกรรมการของบ ริษัท เพ่ิมเติมอีก 1 ท่ าน  ได้แก่  นายปกรณ์  สุขุม  โดยประวัติย่อ  ปรากฏตาม                       
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

อน่ึง บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 

ส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให ้เป็น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยนิยาม
กรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561ในหวัขอ้เร่ือง “การก ากบัดูแลกิจการ” 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ท่าน ดงัต่อไปน้ี
กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
 1. นายชยัวฒัน์ นิตยาพร  กรรมการอิสระ 

 2. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์   กรรมการ 
และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายปกรณ์ สุขมุ เขา้เป็นกรรมการของบริษทัเพ่ิมเติม 

 

วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
รายละเอยีด  :  เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
ดงันั้น คณะกรรมการค่าตอบแทนไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้ งจากบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 (เสนอ) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการบริษทั                  (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการบริษทั        (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ            (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการตรวจสอบ                          (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 
-  ประธานกรรมการค่าตอบแทน        (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการค่าตอบแทน       (บาท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
14,000 
11,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
14,000 
11,000 

 



4          บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

บ าเหน็จ         
-  ประธานกรรมการบริษทั           (บาท/ปี) 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ            (บาท/ปี) 
-  กรรมการตรวจสอบ       (บาท/คน/ปี) 
-  กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน - ไม่มี - - ไม่มี - 
หมายเหตุ : เบ้ียประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ทั้งน้ี องคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติั  
ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่รวมถึงสวสัดิการท่ีใหก้บัพนกังานทัว่ไป 
 

ส าหรับขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมา มีปรากฏในรายงานประจ าปีในหวัขอ้เร่ือง “โครงสร้าง
การจดัการ”    
ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

รายละเอียด  :  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบ
บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกัน 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบ
บญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงเป็นผู ้สอบบัญชี          
คนปัจจุบนัและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 

2. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

3. นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 
แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน
เงิน 1,715,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 จะเพ่ิมข้ึนจากค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  
  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้  



 

บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)          5 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ  

 
วาระที ่8      เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ี
แนบมาพร้อมหนงัสือน้ี  พร้อมแนบหลกัฐานตามท่ีก าหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษทัล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมหรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัในวนัประชุมก่อนเร่ิมการประชุม 
 
 อน่ึง บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนั
องัคารท่ี 5 มีนาคม 2562  
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
                      (นายสุรเดช บุณยวฒัน) 
              ประธานกรรมการ 
 
 
 
หมายเหตุ : 1)   บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และ

แต่งตั้ งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น) ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท
www.premier-products.co.th  ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้
ตามความเหมาะสม 
2)   บริษัทน าส่งรายงานประจ าปี 2561 และรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ให้ผูถื้อหุ้นในรูปคิวอาร์โค้ด     
(QR Code) และได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั www.premier-products.co.th  ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีหากผูถื้อหุน้ใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงาน
ดงักล่าวในแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทรศพัท์ 0-2301-2179                  
3)   บริษทัขอเรียนแจง้การงดมอบของท่ีระลึก/ของช าร่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นทุก
คร้ัง รวมทั้งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 คร้ังน้ี ทั้ งน้ีเน่ืองจากบริษทัประสงค์ให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมและมีส่วนร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่น าเร่ืองของท่ี
ระลึก/ของช าร่วยมาเป็นปัจจยัในการเขา้ร่วมประชุม 
 


