รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551
ของ
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค เลขที่ 1
ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทําหนาทีเ่ ปนประธานที่ประชุม ไดแถลงใหทป่ี ระชุมทราบวาในการประ
ชุมครั้งนี้ มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 32 ราย และผูร บั มอบฉันทะจํานวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจํานวน
หุนได 469,424,902 หุน คิดเปนรอยละ 72.22 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษทั จากนัน้ ประธานฯ จึงไดกลาวเปดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 โดยไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขา
รวมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย
1. นายวิเชียร
พงศธร
ประธานกรรมการ
2. นายอุดม
ชาติยานนท
กรรมการ
3. นายขัติยา
ไกรกาญจน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชัย
หิรัญวงศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางดวงทิพย
เอี่ยมรุงโรจน
กรรมการ
7. นายสมชาย
ชุณหรัศมิ์
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
8. นางแนงนอย บุณยะสาระนันท
กรรมการ
โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จํากัด โดย คุณชัยพร โยคาวจร และ คุณคเณศ
ศรีศุภอรรถ เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระ โดยแบงการลงคะแนนเสียงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทน ประธานฯจะ
เสนอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม
หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนที่ผูถือ
หุนไดรับจากการลงทะเบียน เจาหนาที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเพื่อนําไปนับคะแนนเสียง กรณี
ไมมีผูใดไมเห็นดวยและไมมีผู ใดงดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นดวยในวาระนั้น
2. กรณีผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหมาประชุมแทน โดยผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบ
ฉันทะแลว ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ ประชุม
การลงคะแนนเสียงทั้ง 2 กรณี ถาไมมีผูใดไมเห็นดวยและไมมีผูใดงดออกเสียงจะถือวาคะแนนเสียงนั้นเปน
เอกฉันท
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ไดเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยสําเนารายงานการประชุมฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว
ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแจงขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งปรากฎวาไมมี
ทานใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2551
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ประธานฯ ขอให นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการผูจัดการชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม
กรรมการผูจ ดั การ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2544 มีบทบัญญัตใิ หบริษทั มหาชนจํากั ด สามารถโอนทุน
สํารองตามกฎหมายหรือเงินสํารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได โดยการชดเชยผลขาดทุนนั้นใหหัก
ชดเชยจากเงินสํารองอื่นกอนแลวจึงหักจากทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองสวนเกินมูลคาหุนตามลําดับ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากงบการเงินที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวน
393,107,566.28 บาท มีสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 302,479,395.88 บาท เมื่อโอนสวนเกินมูลคาหุนจํานวนดังกลาวไป
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั จะทําให ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 90,628,170.40
บาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนจํานวนดังกลาวไป
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
หลังจากนัน้ ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม มีผูถือหุนสอบถามดังนี้
ผูถือหุน ขอทราบความจําเปนในการโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
และการโอนทุนสํารองดังกลาวจะทําใหบริษัทเสียสิทธิในการใชผลขาดทุนทางดานภาษีหรือไม
ประธานฯชี้แจงวา การโอนทุนสํารองดังกลาวไมทําใหบริษัทเสียสิทธิในการใชผลขาดทุนทางดานภาษี เนื่อง
จากปจจุบันสิทธิการใชผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทไดหมดลงแลว และการโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนเพื่อลาง

ขาดทุนสะสมนั้นเพื่อใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลในอนาคตไดเร็วขึ้น เนื่องจากบริษัทจะจายเงินปนผลไดก็ตอเมื่อไมมผี ล
ขาดทุนสะสมแลว
ผูถือหุนสอบถามวา ผลขาดทุนสะสมยังคงเหลืออยู 90 ลานบาท บริษัทคาดวาจะหมดเมื่อไร
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการเปนผูชี้แจง
กรรมการผูจัดการชี้แจงวา จากผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา 9 เดือนและหากแนวโนมสถานการณภายนอกไมมี
ผลกระทบกับสินคาที่บริษัทดูแลอยู คาดวาผลขาดทุนสะสมจะหมดในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปหนา อยางไรก็ตามบริษัทยังคง
ตองติดตามสถานการณภายนอกซึ่งควบคุมไมไดอยางใกลชิดและปรับตามสถานการณ
เมื่อไมมีขอซักถามอื่นอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนของ
บริษัทตามที่เสนอ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 9. เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนของบริษัท
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการ ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 66/1 (2) ระบุวาบริษัท
มหาชนจํากัดอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินได ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กับขอกําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดดังกลาว และเพื่อใหบริษัทสามารถใชการซื้อหุนคืนเปนเครื่องมื อทาง
การเงินในการบริหารสภาพคลองสวนเกินในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาขอความที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
จะระบุเรื่องการซื้อหุนคืนไวแตยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 9.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
“ ขอ 9. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตเปนกรณีการซื้อหุนคืนตามที่
กฎหมายกําหนดใหบริษัทสามารถดําเนินการได ”
แกไขเปน
“ ขอ 9. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการแกไข
ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรม
(2) บริษทั อาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสม และสภาพ
คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน
ทั้งนี้หุนที่บริษัทถือไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสี ยงลง
คะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล บริษัทจะตองจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคกอนภายในเวลาที่
บริษัทกําหนดในโครงการซื้อหุนคืน ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายหุนที่ซื้อคืนไดภายในเวลาที่
กําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได
การซื้อหุนคืน การจําหนายหุน และการตัดหุนจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนดไว
การซื้อหุนคืนของบริษัทดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการซื้อหุนคืน
ดังกลาวมีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติ
การซื้อหุนคืนดังกลาวได ”
หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม มีผูถือหุนสอบถามดังนี้
ผูถือหุน ขอใหอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบังคับขอ 9 (1) เรื่องการซื้อหุนคืนจากผูที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับ
มติที่ประชุมหมายความวาอยางไร
ประธานฯขอใหที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเปนผูชี้แจง
ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวา การซือ้ หุนคืนตามขอบังคับขอ 9 (1) เปนการซื้อหุนคืนจากผูถือหุนเฉพาะ
กรณีที่ผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ที่แกไขขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลเทานั้น
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เมื่อไมมีขอซักถามอื่นอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัทขอ 9. ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานกับบริษัท เสรี พร็อพเพอรตี้ส โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปน
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากวาระนี้ประธานฯเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง ประธานฯจึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหนายอุดม ชาติยานนท
กรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบดวย นายวิเชียร พงศธร และ
นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน ไดออกจากหองประชุม จากนั้นนายอุดม ชาติยานนทจึงทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมและ
ดําเนินนการประชุมตอ
ประธานฯชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมวา เนื่องจากปจจุบันสัญญาเชาพื้นที่อาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซึ่ง
เปนที่ทําการหลักของบริษัทจะครบกําหนดอายุสัญญาเชาในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2553 โดยบริษัทมีความประสงคที่จะตออายุ
สัญญาเชากอนที่จะหมดอายุสัญญาดังกลาวออกไปอีก 20 ป (เริ่มตั้งแตวันที่ 4 มิถนุ ายน 2553 ถึงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2573 )
ขนาดพื้นที่เชา 2,174.55 ตารางเมตร กับบริษัท เสรี พร็อพเพอรตี้ส โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนนิติฯบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามราย
ละเอียดขอมูลสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือนัดประชุม
แลว
เนือ่ งจากรายการนี้เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขนาดของรายการเทากับ 164.11 ลานบาทและสูงกวารอยละ 3
ของสินทรัพยที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ.วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 ซึ่งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย

ไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทํารายการนี้ ซึ่งมีจํานวน 3 ราย รวมจํานวนหุน 436,368,700 หุน ดังรายชื่อผู
ถือหุนที่ระบุไวในเอกสาร สิ่งที่สงมาดวย 3 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดหลักเกณฑวา
จะตองมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับราคายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
และเสนอตอผูถือหุนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดน
เชียล แมเนจเมนท จํากัด ไดใหความเห็นตามเอกสาร สิ่งที่สงมาดวย5 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวาการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังกลาว มีความจําเปนและสมเหตุ
สมผล มีความเปนธรรมของราคาและเงือ่ นไขในการเขาทํารายการ และมีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขดังตอไปนี้ใน
สัญญาเชาดวย
1. บริษัทสามารถนําสิทธิการเชาไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินได
2. ผูใหเชามีหนาที่จัดหาพื้นที่เชาทดแทนหรือจายเงินชดเชยตามสัดสวนอายุสัญญาเชาที่คงเหลืออยู หากเกิดความเสีย
หายใดๆ ตออาคารสํานักงานจนบริษัทไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่เชาได
3. ผูใหเชามีสิทธิปรับขึ้นอัตราคาบริการไดไมเกินรอยละ 10 ตอทุกๆ 3 ป โดยมีอัตราคาบริการเริ่มตนที่ 150 บาท ตอ
ตารางเมตรตอเดือน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาขอเสนอแนะดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานกับ บริษัท เสรี พร็อพเพอรตี้ส โฮลดิ้ง จํากัด โดยจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญา
ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเสนอแนะไวทั้ง 3 ขอขางตน
ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม มีผูถือหุนสอบถามดังนี้
ผูถือหุน เห็นดวยในหลักการที่บริษัทเสนอ แตขอทราบวาพื้นที่จะตออายุสัญญาเชามีผลตอบแทนจาการลงทุนเทาไร
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และมีระยะเวลาคืนทุนกี่ป
ประธานฯชี้แจงวา พื้นที่ที่เชามีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสํานักงานในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมไดมีเพื่อหาผล
ประโยชนอื่นหรือใหเชาตอ
ผูถือหุน เมื่อเปรียบเทียบสัญญาเดิมกับสัญญาใหมคาบริการมีความแตกตางกันมาก สัญญาเดิมคาบริการเริ่มตนที่ 50
บาท/ตรม./เดือน แตสญ
ั ญาใหมเปน 150 บาท/ตรม./เดือน อีกทั้งยังระบุวาผูใหเชามีสิทธิเปลี่ยนแปลงคาบริการตามความเหมาะสม
แกสถานการณในอนาคตได จึงมีความเห็นวาบริษัทควรจะกําหนดเงื่อนไขที่แนนอนในการปรับคาบริการเพื่อใหมั่นใจวาคาบริการ
ที่จะปรับขึ้นในอนาคตจะไมสูงเกินไป
ประธานฯ ชี้แจงวา คาบริการ 50 บาท/ตรม./เดือน ในสัญญาเดิม เปนราคาเมื่อ 20 ปที่ผานมา ปจจุบันคาบริการเปน
150 บาท/ตรม./เดือน ซึ่งในสัญญาใหมใชอัตราที่ใชอยูในปจจุบัน และการปรับคาบริการจะเกินกวาที่ไดรับอนุมัติในวันนี้ไมได
ผูถือหุน สอบถามถึงความจําเปนทีจ่ ายคาเชาทั้งจํานวนในคราวเดียวแทนการทยอยจายเปนรายป อัตราสวนลดที่บริษัท
ไดรับ และจะมี ปญหาเรื่องสภาพคลองหรือไม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงวา การจายคาเชาทั้งจํานวนในคราวเดียว บริษัทจะไดสวนลดรอยละ 9 ตอป ตลอดอายุ
สัญญาเชา 20 ป ซึ่งคุมคาและสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสูงสุดของบริษัทที่ไดรับจากสถาบันการเงินปจจุบันรอยละ 7.5 ตอป
ในเรื่องสภาพคลอง ปจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอโดยที่ไมตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือใชเงินที่ไดรับจากการเพิ่ม
ทุน จึงไมมีปญหาเรื่องสภาพคลอง
เมื่อไมมีขอซักถามอื่นอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยไมนับรวม
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อนุมัติใหบริษัท ทําสัญญาเชาพืน้ ทีอ่ าคารสํานักงานกับ บริษัท เสรี พร็อพเพอรตี้ส โฮลดิ้งจํากัด
ตามที่เสนอ โดยมีผูออกเสียงดังนี้ ผูเห็นดวย 35,952,633 หุน คิดเปนรอยละ 99.49 ไมเห็นดวย – หุน งดออกเสียง 185,101หุน
คิดเปนรอยละ 0.51

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบขอซักถามในเรื่องตางๆ ดังนี้
ผูถือหุนสอบถามเรื่องการจายเงินปนผลวา จายจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะของบริษัท และมี
นโยบายการจายเงินปนผลในอัตราเทาไร
ประธานฯชี้แจงวาการจายเงินปนผล จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษทั บริษทั และบริษทั ยอยมี
นโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลักหักภาษีเงินไดและหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด

ผูถือหุนสอบถามสัดสวนการถือหุนในบริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) ของบริษัท และตนทุนราคาหุน
ที่บริษัทซื้อเทียบกับราคาปจจุบันขาดทุนหรือไม
ประธานฯชี้แจงวา บริษัทถือหุนบริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) ประมาณ 20% โดยจะพิจารณาจํา

หนายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปจจุบันราคาที่ซื้อเทียบกับราคาตลาดยังไมขาดทุน
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามารวมประชุม และให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และปดประชุมเวลา 16.40 น.

5

อนึ่งในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 14 ราย ดังนั้นจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตน
เอง และผูรับมอบฉันทะมีทั้งสิ้น 74 ราย รวมจํานวนหุน 472,506,434 หุน คิดเปนรอยละ 72.69 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมด

ลงชือ่

วิเชียร พงศธร
ประธานที่ประชุม
( นายวิเชียร พงศธร )

ลงชื่อ

อุดม ชาติยานนท ประธานที่ประชุม
( นายอุดม ชาติยานนท )
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