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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 

ของ 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) 

 

 

ประชุมเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 เวลา 14.30 น. ณ หองประชมุ 501 ชั้น 5 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค เลขท่ี 1  

ซอยพรีเมียร 2  ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 

  

นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ไดแถลงใหทีป่ระชมุทราบวาในการประ 

ชุมครั้งน้ี  มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 32 ราย และผูรบัมอบฉันทะจํานวน 29 ราย  รวมท้ังสิ้น 61 ราย นับจํานวน 

หุนได 469,424,902  หุน คิดเปนรอยละ 72.22 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ

บรษิทั  จากน้ันประธานฯ จึงไดกลาวเปดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551  โดยไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทท่ีเขา

รวมประชุมในครั้งน้ี  ซึ่งประกอบดวย                  

  1.  นายวิเชียร      พงศธร  ประธานกรรมการ 

  2.  นายอุดม      ชาติยานนท  กรรมการ 

3.  นายขัติยา      ไกรกาญจน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายวิชัย      หิรัญวงศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5.  นางสาวแนงนอย  ใจออนนอม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6.  นางดวงทิพย         เอ่ียมรุงโรจน  กรรมการ        

  7.  นายสมชาย      ชุณหรัศม์ิ  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

  8.  นางแนงนอย      บุณยะสาระนันท กรรมการ 

โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จํากัด โดย คุณชัยพร โยคาวจร และ คุณคเณศ 

ศรีศุภอรรถ  เขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย 

  

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

ในแตละวาระ โดยแบงการลงคะแนนเสียงออกเปน 2 กรณ ีดังน้ี 

1. กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะท่ีผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทน ประธานฯจะ 

เสนอใหท่ีประชมุลงมติในแตละวาระ  โดยจะสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม 

หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง   ในวาระน้ันจะใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนท่ีผูถือ

หุนไดรับจากการลงทะเบียน  เจาหนาท่ีของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเพื่อนําไปนับคะแนนเสียง  กรณี

ไมมีผูใดไมเห็นดวยและไมมีผูใดงดออกเสียง  จะถือวาท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเห็นดวยในวาระน้ัน 

2.   กรณีผูรับมอบฉันทะท่ีผูถือหุนใหมาประชมุแทน โดยผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบ 

ฉันทะแลว ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเปนคะแนนเสียงท่ีใชนับเปนมติท่ี ประชุม 

                  การลงคะแนนเสียงท้ัง 2 กรณี  ถาไมมีผูใดไมเห็นดวยและไมมีผูใดงดออกเสียงจะถือวาคะแนนเสียงน้ันเปน 

เอกฉันท 

 



  2 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งประชุม 

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2551 โดยสําเนารายงานการประชุมฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว  

 ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแจงขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งปรากฎวาไมมี  

ทานใดสอบถามรายละเอียดอ่ืนใด ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือ 

วันท่ี 24 เมษายน 2551  

  

วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติใหบริษัทโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ประธานฯ ขอให  นายสมชาย ชุณหรัศม์ิ  กรรมการผูจัดการชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

 กรรมการผูจดัการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา  ตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  

ท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2544  มีบทบัญญัตใิหบรษิทัมหาชนจํากัด สามารถโอนทุน 

สํารองตามกฎหมายหรือเงินสํารองอ่ืนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได  โดยการชดเชยผลขาดทุนน้ันใหหัก 

ชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนกอนแลวจึงหักจากทุนสํารองตามกฎหมาย  และเงินสํารองสวนเกินมูลคาหุนตามลําดับ  ซึ่งเม่ือ

พิจารณาจากงบการเงินท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญช ีณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวน 

393,107,566.28 บาท  มีสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 302,479,395.88 บาท  เม่ือโอนสวนเกินมูลคาหุนจํานวนดังกลาวไป

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัจะทําให ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 90,628,170.40 

บาท  ดังน้ันคณะกรรมการจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนจํานวนดังกลาวไป

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

 หลังจากน้ันประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  มีผูถือหุนสอบถามดังน้ี 

 ผูถือหุน  ขอทราบความจําเปนในการโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

และการโอนทุนสํารองดังกลาวจะทําใหบริษัทเสียสิทธิในการใชผลขาดทุนทางดานภาษีหรือไม 

 ประธานฯชี้แจงวา การโอนทุนสํารองดังกลาวไมทําใหบริษัทเสียสิทธิในการใชผลขาดทุนทางดานภาษี เน่ือง 

จากปจจุบันสิทธิการใชผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทไดหมดลงแลว  และการโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนเพ่ือลาง 
ขาดทุนสะสมนั้นเพ่ือใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลในอนาคตไดเร็วขึ้น  เนื่องจากบริษัทจะจายเงินปนผลไดก็ตอเม่ือไมมผีล 
ขาดทนุสะสมแลว 
 ผูถือหุนสอบถามวา ผลขาดทนุสะสมยังคงเหลืออยู 90 ลานบาท  บริษัทคาดวาจะหมดเม่ือไร 
 ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการเปนผูช้ีแจง 
 กรรมการผูจัดการช้ีแจงวา  จากผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา 9 เดอืนและหากแนวโนมสถานการณภายนอกไมมี 
ผลกระทบกับสินคาที่บริษัทดูแลอยู  คาดวาผลขาดทุนสะสมจะหมดในไตรมาสที ่2 หรือ 3 ของปหนา   อยางไรก็ตามบริษัทยังคง 
ตองติดตามสถานการณภายนอกซ่ึงควบคุมไมไดอยางใกลชิดและปรับตามสถานการณ 
 เม่ือไมมีขอซักถามอ่ืนอีก  ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมต ิ
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทโอนทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุนเพ่ือชดเชยผลขาดทนุของ 

บริษัทตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 3

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

    พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 9. เก่ียวกับการซื้อหุนคืนของบริษัท 

กรรมการผูจัดการไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 66/1 (2)  ระบุวาบริษัท

มหาชนจํากัดอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงินเม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินได  ดังน้ันเพื่อใหสอดคลอง

กับขอกําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดดังกลาว และเพื่อใหบริษัทสามารถใชการซื้อหุนคืนเปนเครื่องมือทาง

การเงินในการบริหารสภาพคลองสวนเกินในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  แมวาขอความท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท

จะระบุเรื่องการซื้อหุนคืนไวแตยังไมมีรายละเอียดท่ีชัดเจน  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 9. 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ขอความเดิม 

 “ ขอ 9. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตเปนกรณีการซื้อหุนคืนตามท่ี  

กฎหมายกําหนดใหบริษัทสามารถดําเนินการได ” 

 แกไขเปน 

 “ ขอ 9. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง ท้ังน้ี เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการแกไข

ขอบังคับของบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล  ซึ่งผูถือหุนเห็น 

       วาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บรษิทัอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพ

คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนน้ันไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน  

ท้ังน้ีหุนท่ีบริษัทถือไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมีสิทธิในการออกเสี ยงลง 

                    คะแนนและสิทธิในการรบัเงินปนผล  บริษัทจะตองจําหนายหุนท่ีบริษัทซื้อคืนตามวรรคกอนภายในเวลาท่ี 

  บรษิัทกําหนดในโครงการซื้อหุนคืน  ท้ังน้ีในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจําหนายหุนท่ีซื้อคืนไดภายในเวลาท่ี 

  กําหนด  บริษัทจะดําเนินการลดทุนท่ีชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจําหนายไมได 

      การซื้อหุนคืน การจําหนายหุน และการตัดหุนจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี 

  กฎหมายกําหนดไว 

      การซื้อหุนคืนของบรษัิทดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน  เวนแตการซื้อหุนคืน  

  ดังกลาวมีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติ   

          การซื้อหุนคืนดังกลาวได ” 

 หลังจากน้ัน ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม มีผูถือหุนสอบถามดังน้ี  

 ผูถือหุน  ขอใหอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบังคับขอ 9 (1) เรื่องการซื้อหุนคืนจากผูท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับ 

  มติท่ีประชุมหมายความวาอยางไร 

 ประธานฯขอใหท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทเปนผูชี้แจง 

 ท่ีปรึกษากฎหมายชี้แจงวา  การซือ้หุนคืนตามขอบังคับขอ 9 (1) เปนการซื้อหุนคืนจากผูถือหุนเฉพาะ 

  กรณีท่ีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีแกไขขอบังคับเก่ียวกับสิทธิในการออก 

  เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลเทาน้ัน 
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                   เม่ือไมมีขอซักถามอ่ืนอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัทขอ 9. ตามท่ีเสนอ 

     

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงานกับบริษัท เสรี พร็อพเพอรต้ีส โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปน 

                  นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

เน่ืองจากวาระน้ีประธานฯเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยง  ประธานฯจึงเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหนายอุดม ชาติยานนท 

กรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ในวาระท่ี 4 และวาระที่ 5   ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบดวย   นายวิเชียร พงศธร และ

นางดวงทิพย  เอ่ียมรุงโรจน ไดออกจากหองประชุม  จากน้ันนายอุดม ชาติยานนทจึงทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมและ

ดําเนินนการประชมุตอ 

 ประธานฯชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมวา  เน่ืองจากปจจุบันสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซึ่ง 

เปนท่ีทําการหลักของบริษัทจะครบกําหนดอายุสัญญาเชาในวันท่ี 3 มิถนุายน 2553 โดยบริษัทมีความประสงคท่ีจะตออายุ 

สัญญาเชากอนท่ีจะหมดอายุสัญญาดังกลาวออกไปอีก 20 ป (เริ่มต้ังแตวันท่ี 4 มิถนุายน 2553 ถึงวันท่ี 3 มิถนุายน 2573 )  

ขนาดพื้นท่ีเชา 2,174.55 ตารางเมตร กับบริษัท เสรี พร็อพเพอรต้ีส โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนนิติฯบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามราย 

ละเอียดขอมูลสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2  ท่ีไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือนัดประชุม 

แลว 

เน่ืองจากรายการน้ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีขนาดของรายการเทากับ 164.11 ลานบาทและสูงกวารอยละ 3 

ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ.วันท่ี 30 มิถนุายน 2551 ซึ่งตองไดรับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชมุผ ูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย

ไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทาํรายการนี้   ซ่ึงมีจํานวน  3  ราย รวมจํานวนหุน  436,368,700  หุน  ดังรายช่ือผู

ถือหุนที่ระบุไวในเอกสาร ส่ิงที่สงมาดวย 3  ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 
 ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กําหนดหลักเกณฑวา 
จะตองมีความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับราคายุติธรรมและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 
และเสนอตอผูถือหุนเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว  ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดน 
เชียล แมเนจเมนท จาํกัด ไดใหความเห็นตามเอกสาร ส่ิงที่สงมาดวย5  ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  มีความเห็นวาการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ดังกลาว มีความจาํเปนและสมเหต ุ
สมผล  มีความเปนธรรมของราคาและเงือ่นไขในการเขาทาํรายการ  และมีขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขดังตอไปนี้ใน 
สัญญาเชาดวย 

1.  บริษัทสามารถนําสิทธิการเชาไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินได 
2.   ผูใหเชามีหนาที่จัดหาพ้ืนที่เชาทดแทนหรือจายเงินชดเชยตามสัดสวนอายุสัญญาเชาที่คงเหลืออยู หากเกิดความเสีย 

                          หายใดๆ ตออาคารสํานักงานจนบริษัทไมสามารถใชประโยชนจากพ้ืนที่เชาได 
3.  ผูใหเชามีสิทธิปรับขึ้นอัตราคาบริการไดไมเกินรอยละ 10  ตอทกุๆ 3 ป โดยมีอัตราคาบริการเริ่มตนที่ 150 บาท ตอ 

                          ตารางเมตรตอเดอืน 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาขอเสนอแนะดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัท  จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

อนุมัติการทําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานกับ บริษัท เสรี พร็อพเพอรต้ีส โฮลดิ้ง จํากัด โดยจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในสัญญา 
ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเสนอแนะไวทั้ง 3 ขอขางตน 
 ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม มีผูถือหุนสอบถามดังนี ้

 ผูถือหุน   เห็นดวยในหลักการที่บริษัทเสนอ แตขอทราบวาพ้ืนที่จะตออายุสัญญาเชามีผลตอบแทนจาการลงทุนเทาไร 
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และมีระยะเวลาคืนทุนก่ีป 
 ประธานฯช้ีแจงวา  พ้ืนที่ที่เชามีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสํานักงานในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมไดมีเพ่ือหาผล 
ประโยชนอ่ืนหรือใหเชาตอ 
 ผูถือหุน   เมื่อเปรียบเทียบสัญญาเดิมกับสัญญาใหมคาบริการมีความแตกตางกันมาก  สัญญาเดิมคาบริการเริ่มตนที่ 50  
บาท/ตรม./เดอืน แตสัญญาใหมเปน 150 บาท/ตรม./เดือน อีกทั้งยังระบุวาผูใหเชามีสิทธิเปล่ียนแปลงคาบริการตามความเหมาะสม 
แกสถานการณในอนาคตได จึงมีความเห็นวาบริษัทควรจะกําหนดเงื่อนไขที่แนนอนในการปรับคาบริการเพ่ือใหม่ันใจวาคาบริการ 
ที่จะปรับขึ้นในอนาคตจะไมสูงเกินไป 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา   คาบริการ 50 บาท/ตรม./เดือน ในสัญญาเดิม เปนราคาเม่ือ 20 ปที่ผานมา  ปจจุบันคาบริการเปน 
 150 บาท/ตรม./เดอืน  ซ่ึงในสัญญาใหมใชอัตราที่ใชอยูในปจจุบัน และการปรับคาบริการจะเกินกวาที่ไดรับอนุมัติในวันนี้ไมได 
 ผูถือหุน   สอบถามถึงความจําเปนทีจ่ายคาเชาทั้งจํานวนในคราวเดียวแทนการทยอยจายเปนรายป  อัตราสวนลดที่บริษัท 
ไดรับ  และจะมี ปญหาเรื่องสภาพคลองหรือไม 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา   การจายคาเชาทั้งจํานวนในคราวเดียว บริษัทจะไดสวนลดรอยละ 9 ตอป ตลอดอายุ 
สัญญาเชา 20 ป  ซ่ึงคุมคาและสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสูงสุดของบริษัทที่ไดรับจากสถาบันการเงินปจจุบันรอยละ 7.5 ตอป  
ในเรื่องสภาพคลอง  ปจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอโดยที่ไมตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือใชเงินที่ไดรับจากการเพ่ิม 
ทุน  จึงไมมีปญหาเรื่องสภาพคลอง 
 เม่ือไมมีขอซักถามอ่ืนอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมต ิ
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยไมนับรวม 

สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  อนุมัติใหบริษัท ทําสัญญาเชาพ้ืนทีอ่าคารสํานกังานกับ บริษัท เสรี พร็อพเพอรต้ีส โฮลดิ้งจํากัด 
ตามที่เสนอ โดยมีผูออกเสียงดังนี้  ผูเห็นดวย 35,952,633 หุน คิดเปนรอยละ 99.49   ไมเห็นดวย –  หุน  งดออกเสียง 185,101หุน 
คิดเปนรอยละ 0.51  

   

วาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบขอซักถามในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 ผูถือหุนสอบถามเรื่องการจายเงินปนผลวา จายจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะของบริษัท และมี 

นโยบายการจายเงินปนผลในอัตราเทาไร 

 ประธานฯชี้แจงวาการจายเงินปนผล จะพจิารณาจากงบการเงินเฉพาะของบรษิทั  บรษิทัและบรษิทัยอยมี 

นโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลักหักภาษีเงินไดและหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด 

 ผูถือหุนสอบถามสัดสวนการถือหุนในบริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) ของบริษัท และตนทุนราคาหุน 
ที่บริษัทซ้ือเทียบกับราคาปจจุบันขาดทุนหรือไม 

 ประธานฯช้ีแจงวา   บริษัทถือหุนบริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) ประมาณ 20% โดยจะพิจารณาจํา 

หนายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งปจจุบันราคาท่ีซื้อเทียบกับราคาตลาดยังไมขาดทุน 

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานฯจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีสละเวลามารวมประชุม และให 

ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน  และปดประชุมเวลา 16.40 น. 
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 อน่ึงในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 14 ราย ดังน้ันจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตน 

เอง และผูรับมอบฉันทะมีท้ังสิ้น 74 ราย  รวมจํานวนหุน 472,506,434 หุน  คิดเปนรอยละ 72.69 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย 

แลวท้ังหมด 

 

    

 

 

     

 

 

      ลงชือ่             วิเชียร  พงศธร             ประธานที่ประชุม 

                     (   นายวิเชียร   พงศธร   ) 

 

ลงชื่อ             อุดม  ชาติยานนท        ประธานที่ประชุม 

                     (   นายอุดม  ชาติยานนท   ) 
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	กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ ”
	แก้ไขเป็น
	“ ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
	บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น
	ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
	บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
	ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลง
	คะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล  บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่
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	การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ”
	หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้
	ผู้ถือหุ้น  ขอให้อธิบายเพิ่มเติมถึงข้อบังคับข้อ 9 (1) เรื่องการซื้อหุ้นคืนจากผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับ
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