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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 

ของ 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 

        
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 

นายสุรเดช บุณยวฒัน ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย และผูรั้บมอบฉันทะ จ านวน 73  ราย รวมทั้งส้ิน 89 ราย นับ
จ านวนหุ้นได ้195,932,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3109 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 

 

อน่ึง ระหวา่งด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มาประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 17 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 75 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมทั้งหมด
จ านวน 92 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้203,902,224 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.9674 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 

 จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมาร่วมประชุมดงัน้ี 
 1. นายสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมการ 
 3. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายชยัวฒัน์  นิตยาพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายเอกราช  กลดัพนัธ์ุ  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 6. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง  กรรมการ 
 7. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์  กรรมการ 
 8. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั  
                นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารท่ีดูแลงานดา้นบญัชี  ดา้นการเงิน ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 

 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 2 เร่ืองดงัน้ี 
 

 1. ช้ีแจงถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะ

เสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่   ถา้มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ
จากการลงทะเบียน ใหทุ้กท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อน าไปนบัคะแนน
เสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น และการนบัคะแนนเสียง
ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1  เสียง 
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1.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 
 

2. เร่ืองบริษทัมีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั แต่เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชน เม่ือ
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 น้ี จึงไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว
ไดท้นั 

 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ไดต้ั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่3/2555 
  ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2555 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 โดยส าเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดสอบถามหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2555 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 203,809,324 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2555 
 ประธานฯ ขอให ้นายเอกราช กลดัพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2555 ให้
ท่ีประชุมทราบ 
 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2555 ใหท่ี้ประชุมทราบ สรุปไดด้งัน้ี 
 ฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 
สินทรัพยร์วม 2,196.71 682.94 929.67 638.11 
หน้ีสินรวม 1,950.40 621.58 746.18 576.95 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 246.31 61.36 183.49 61.16 



3 

ในส่วนของสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2555 เน่ืองจากการรวมกิจการของบริษทั อินฟินิท 
กรีน จ ากดั (IGC) มาเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในปี 
 

 ดา้นงบก าไรขาดทุน 
 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 เพ่ิมข้ึน % 2555 2554 เพ่ิมข้ึน % 
รายไดร้วม 1,340.04 915.24 46.41 1,088.91 916.14 18.86 
ก าไรจากการด าเนินงาน 126.45 71.69 76.38 90.75 64.60 40.48 
ก าไรสุทธิ 75.15 36.73 104.60 72.33 34.26 111.12 

 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ 75.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นอตัราร้อยละ 104.60 ในปี 2555 
บริษทัรับรู้ก าไรจากภาระหน้ีค ้าประกนัจ านวน 22 ลา้นบาท ดงันั้นก าไรจากผลการด าเนินงานมีจ านวน 53 ลา้นบาท 
 

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทั แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1. กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการโดยบริษทั ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากส่วนน้ี 685.14 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.13 ของรายไดท้ั้งหมด 
 2. กลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ด าเนินการโดยบริษทั ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากส่วนน้ี 
366.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของรายไดท้ั้งหมด 
 3. กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัในการประหยดัพลงังาน ด าเนินการโดยบริษทั พรีเมียร์โฮม 
แอพลายแอนซ์ จ ากดั (PHA) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากส่วนน้ี 190.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.23 ของรายไดท้ั้งหมด 
 4. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ด าเนินการโดยบริษทั อินฟินิท กรีน จ ากดั (IGC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ในปี 2555 บริษทัเร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่เดือนเมษายน 2555 จ านวน 59.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 ของรายได้
ทั้งหมด  
 

 ในส่วนของรายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ค่าเช่าพ้ืนท่ี ดอกเบ้ีย และก าไรจากภาระหน้ีค ้าประกนั บริษทัมีรายไดจ้าก
ส่วนน้ี 38.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของรายไดท้ั้งหมด 
 

 ดา้นกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจภายใตป้รัชญาการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” ซ่ึงเป็นคุณค่าหลกั (Core Value) ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัมาโดยตลอด โดยไดมี้การจดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ในการจดักิจกรรมดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 
 1. กิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม บริษทัร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิเอ็นไลฟ” ท่ีเน้นการปลูกฝัง
จิตส านึกการอนุรักษธ์รรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความยัง่ยนื ซ่ึงในปี 2555 บริษทัไดร่้วมกบัจงัหวดักระบ่ี และสมาคม
เรือพายแห่งประเทศไทย จดัการแข่งขนั “ซีคยคั กระบ่ี เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2012” และ
การร่วมมือกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการด าเนินโครงการ
จดัสร้างอุทยานการเรียนรู้ใตท้อ้งทะเลท่ีจงัหวดักระบ่ี  
 2. กิจกรรมเพ่ือการศึกษา บริษทัร่วมสนบัสนุนผา่น “มูลนิธิยวุพฒัน์” โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียน
ท่ีขาดแคลนทุนการศึกษา ซ่ึงในปี 2555 ไดมี้การมอบทุนการศึกษาจ านวน 255 ทุน นอกจากน้ียงัมีการจดัการประกวดผลงาน
ศิลปกรรมของนกัเรียน คร้ังท่ี 19 ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศิลปากรและหอศิลป์ และน าภาพมาจดัท าบตัร  อวยพรและปฏิทินเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของเยาวชนและระดมทุน 
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 3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและพฒันาคุณภาพชีวติ บริษทัร่วมสนบัสนุนผา่น “มูลนิธิเพื่อคนไทย” ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เขา้ใจ และมีส่วนร่วมสร้างความอยูดี่มีสุขในสังคม ซ่ึงในปี 2555 ไดจ้ดักิจกรรม 
“คนไทยมอนิเตอร์ เสียงน้ีมีพลงั” ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่งคนไทยจ านวน 100,000 
คน ใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในเร่ืองความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาวะความอยูดี่มีสุขในดา้นต่างๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ 
 4. กิจกรรมเพ่ือร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดร่้วมลงนามกบักลุ่มพลงัภาคธุรกิจในการต่อตา้นการ
ทุจริต โดยร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบใน “วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ : รวมพลงัเปล่ียนประเทศ-
ไทย” เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2555  
 5. กิจกรรมดา้นการพฒันาชุมชน บริษทัไดจ้ดักิจกรรมปลูกป่า และการถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ เช่น การ
ถ่ายทอดความรู้การท าปุ๋ยเกษตรอินทรีย ์และ EM การใหค้วามรู้ในการจดัการน ้ าในชุมชน การจดัโครงการโรงงาน  สีขาว ซ่ึง
ไดรั้บการรับรองจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน การปรับปรุงคุณภาพน ้ าด่ืม และการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้  
 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2555 
 

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2555 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 203,902,224 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

วาระที ่4 พจิารณาการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2555 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทั ในปี 2555 ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทัมีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2555 จ านวน 
72.33 ลา้นบาท แต่ยงัมีขาดทุนสะสมอยู ่67.51 ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั หากบริษทัยงัมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
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 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
 

ท่ีประชุมรับทราบการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 15 ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม หรือ
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียน
บริษทัใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 

 ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการ 8 ท่าน กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2556 น้ี มีจ านวน 3 ท่าน คือ 
  1.  นายชยัวฒัน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายปริทรรศน ์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ กรรมการ 
 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจากทั้ง 3 ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยประวติัยอ่ของทั้ง 3 ท่านไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 

 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
 1. นายชยัวฒัน์   นิตยาพร 
 เห็นดว้ย 203,902,224 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 2. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์
 เห็นดว้ย 203,902,224 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
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 3. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ 
 เห็นดว้ย 203,902,224 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัยงัไม่ไดผ้่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงแต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนโดยมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยคณะกรรมการค่าตอบแทนจะเร่ิมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เป็นตน้ไป 
ส าหรับปี 2556 คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายได ้และระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทั รวมทั้งภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแลว้ เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 เป็นอตัรา
ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั  

                  เบ้ียประชุม  -  ประธาน          18,000 บาท/คน/คร้ัง  
                                  -  กรรมการ        14,000    บาท/คน/คร้ัง 
 บ าเหน็จกรรมการ                           200,000    บาท/คน/ปี 
             คณะกรรมการตรวจสอบ 
                    เบ้ียประชุม  -  ประธาน          18,000 บาท/คน/คร้ัง  
                                  -  กรรมการ         14,000    บาท/คน/คร้ัง 
            คณะกรรมการค่าตอบแทน 
                    เบ้ียประชุม  -  ประธาน          12,000 บาท/คน/คร้ัง 
                                  -  กรรมการ        10,000    บาท/คน/คร้ัง 

โดยเบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
                         

ทั้งน้ีในส่วนอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามอตัราค่าตอบแทนเดิม  
ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 

 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 203,902,224 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง 

- นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523   หรือ 
- นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498   หรือ 
- นายกฤษดา  เลิศวนา               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958   
จากบริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2556 โดยก าหนด

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,410,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จ านวน 150,000 บาท เน่ืองจากปริมาณงาน
ในการจดัท างบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน  ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี 
 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 203,902,224 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
สอบถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้การ
สนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัดว้ยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 10.40 น. 
 
 
         ลงช่ือ  นายสุรเดช บุณยวฒัน  ประธานท่ีประชุม 
                                 (นายสุรเดช บุณยวฒัน)   
        
     
  


