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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ของ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1
ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
นายสุ รเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานที่ ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 32 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 504,770 หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 70
ราย นับ จ านวนหุ ้ น ได้ 196,031,375 หุ ้ น รวมมี ผู ้ถื อ หุ ้ น มาประชุ ม ทั้ง สิ้ น จ านวน 102 ราย นับ จ านวนหุ ้ น รวมกัน ได้
196,536,145 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.5120 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
อนึ่ง ระหว่างดาเนินการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเพิม่ เติม โดยท้ายที่สุดมีผถู ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเองจานวน 33 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 534,070 หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 76 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 196,795,979
หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมทั้งสิ้นจานวน 109 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 197,330,049 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 65.7767 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนาคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่มาร่ วมประชุมดังนี้
1. นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน
3. นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการค่าตอบแทน
4. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ
8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
9. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
10. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)
นอกจากนี้ยงั มีผบู ้ ริ หารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านกฎหมายของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่ องดังนี้
1. ชี้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสี ยงออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ผถู ้ ือหุ ้นให้สิทธิ ออกเสี ยงแทน ประธานฯ จะ
เสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ ถ้ามี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวาระนั้นจะใช้วธิ ีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุ ้นได้รับ
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จากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไปนับคะแนน
เสี ยง ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น และการนับคะแนนเสี ยง
ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง
1.2 กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
2. เรื่ องบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดรับเรื่ อง
ตั้งแต่เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเรื่ องหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้
พิจารณา
จากนั้นประธานฯ ได้เริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2556 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสาเนารายงานการประชุมฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามหรื อแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ รายใดสอบถามหรื อแจ้งขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 197,287,745 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2556
ประธานฯ ขอให้ นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี
2556 ให้ที่ประชุมทราบ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จผลิตและจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เพื่อ
สิ่ งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยมีบริ ษทั ย่อยจานวน 3 บริ ษทั ได้แก่ (1) บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม
แอพพลายแอนซ์ จากัด (PHA) ซึ่ งประกอบธุ รกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดย
บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99.97 (2) บริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จากัด (IGC) ซึ่ งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ โดยบริ ษทั มี สัดส่ วนการถื อหุ ้น ร้ อยละ 75.60 (3) บริ ษ ัท พีพี วิน ด์ เอ็นเนอร์ จี จากัด (PPW) ซึ่ งอยู่ระหว่า ง
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99
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การประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดาเนิ นการของบริ ษทั ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบบาบัดน้ าเสี ย
อุปกรณ์สาหรับระบบบาบัดน้ าเสี ย ผลิตภัณฑ์ถงั สารองน้ า และการให้บริ การดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ย
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยูภ่ ายใต้การดาเนินการของบริ ษทั ได้แก่ หลังคาเหล็กรี ดลอน
ที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซีเมนต์เสริ มใยแก้วที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆ ผนังกันเสี ยงที่ติดตั้งบน
ทางด่วนหรื อรถไฟฟ้ า BTS ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ กลาสเสริ มแรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับบรรจุสารเคมีและท่อนาส่ งที่
สามารถทนสารเคมีได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากอะครี ลิค เช่น อ่างอาบน้ า อ่างล้างหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ า เป็ นต้น และ
ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรื อ Solar Rooftop
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ประหยัดพลังงาน อยูภ่ ายใต้การดาเนิ นการของ PHA ได้แก่ ตูแ้ ช่เย็น ตูแ้ ช่
แข็ง ตูแ้ ช่ไวน์ ตูก้ ดน้ าร้อนเย็น ซึ่งผลิตสิ นค้าภายใต้แบรนด์ Mirage
4. กลุ่มธุ รกิ จพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดาเนิ นการของ IGC ประกอบธุ ร กิ จผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรื อ Solar Farm ซึ่งปั จจุบนั มีจานวน 3 โรง ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสระบุรี โดยแต่ละโรงจะมีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ที่ 5 เมกะวัตต์ โดยลูกค้าของบริ ษทั คือ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ด้านโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ในปี 2556 บริ ษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,509.78 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม จานวน 717.49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47 ของรายได้ท้ งั หมด รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม จานวน 405.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27 ของรายได้ท้ งั หมด รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงาน
สะอาด จานวน 220 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15 ของรายได้ท้ งั หมด และรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ประหยัด
พลังงาน จานวน 166.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11 ของรายได้ท้ งั หมด
ด้านโครงสร้างกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ปี 2556 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวม 552.99 ล้านบาท แบ่งเป็ นกาไรขั้นต้น
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม จานวน 280.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 51 ของกาไรขั้นต้นทั้งหมด กาไรขั้นต้นจากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม จานวน 90.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16 ของกาไรขั้นต้นทั้งหมด กาไรขั้นต้นจาก
กลุ่มธุ รกิ จพลังงานสะอาด จานวน 147.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27 ของกาไรขั้นต้นทั้งหมด และกาไรขั้นต้นจากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ประหยัดพลังงาน จานวน 34.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6 ของกาไรขั้นต้นทั้งหมด
งบกาไรขาดทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
รายได้รวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม
2556
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
1,520.33
1,340.04
13.45
226.06
126.45
78.77
149.69
72.92
105.28

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
1,150.34
1,088.91
5.64
114.77
90.75
26.46
92.39
70.04
31.91

ฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม
2556
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
2,317.86
2,198.51
5.43
1,535.46
1,951.17
(21.31)
782.40
247.34
216.33
3

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
1,111.64
930.27
19.50
437.43
746.41
(41.40)
674.21
183.86
266.72

ฐานะการเงิ นรวม ปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5.43 เนื่ องจากมี
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแห่ งที่ 2 และ 3
ที่ จังหวัดสระบุ รี รวมถึ ง การลงทุ นซื้ อเครื่ องจักรผลิ ตถังน้ าขนาดใหญ่ที่ทาจากไฟเบอร์ กลาสซึ่ งมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้มากขึ้นและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ด้านหนี้ สินรวมมีจานวนลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 21.31 เนื่ องจากได้
ชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงิ นลงทุนในบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จากัด (IGC) และเจ้าหนี้ จากการซื้ อสิ นทรัพย์ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ท้ งั 2 แห่ง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 216.33 เนื่องจากมีเงินทุนจากการ
เสนอขายหุ ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2556 และอี กส่ วนหนึ่ งมาจากกาไรจากการ
ดาเนินงานของปี 2556
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 19.50 เนื่ องจากบริ ษทั มี
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนใน IGC เพิ่มขึ้น 102.49 ล้านบาท ด้านหนี้สินรวมมีจานวนลดลงจาก
ปี 2555 ร้อยละ 41.40 เนื่องจากบริ ษทั ได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนใน IGC และการชาระเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 266.72 ส่ วนหนึ่ งมาจากการที่บริ ษทั มีเงิ นทุนจากการ
เสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และอีกส่วนหนึ่งมาจากกาไรจากการดาเนินงานของบริ ษทั
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในเดือนกันยายน ปี 2555 บริ ษทั ได้มีการลงนามประกาศเจตนารมย์เข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต และในปี 2556 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือและแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยจัดการอบรมให้ความรู ้ แก่พนักงานและแนวทางปฏิบตั ิงานแก่
พนัก งานทุ ก ระดับชั้น ในเดื อ นมี นาคม ปี 2557 บริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การยื่น ขอรั บ รองสถานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะเป็ นสมาชิกของแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” ซึ่ งเป็ นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิมาโดยตลอด โดยบริ ษทั ขอยกตัวอย่างการดาเนิ นธุรกิจที่รักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่มีส่วน
ช่วยในการคืนน้ าดี สู่ธรรมชาติแล้วประมาณ 1.4 ล้านล้านลิตร โดยเที ยบเท่ากับจานวน 2 เท่าของปริ มาณน้ าที่ถูกบรรจุใน
เขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ หรื อการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถึง 10,317 ตัน หรื อ
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ถึง 70,285 ต้น คิดเป็ นพื้นที่ปลูกป่ ามากกว่า 351 ไร่ นอกจากนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้มีการ
สนับสนุนและทางานร่ วมกับหน่วยงานพัฒนาความยัง่ ยืนของสังคมกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ได้แก่
1. ด้านการศึ กษา บริ ษทั ร่ วมสนับสนุนผ่าน “มูลนิ ธิยุวพัฒน์” โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่ขาด
แคลนทุ นการศึ กษา แต่มีความมุ่งมัน่ ในการเล่าเรี ยนทั้งสายสามัญและสายอาชี พ โดย ณ สิ้ นปี 2556 มูลนิ ธิมีนักเรี ยนทุ น
ทั้งสิ้น 5,670 คน แบ่งเป็ นนักเรี ยนที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาจานวน 1,728 คน และนักเรี ยนทุนที่จบการศึกษาแล้ว จานวน 3,942
คน
2. ด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน “มูลนิ ธิเอ็นไลฟ” ที่มุ่งมัน่ ในการสร้างการมีส่วน
ร่ ว มของทุ กภาคส่ ว นให้ต ระหนักและเข้า ใจถึ งความสาคัญของการดู แลสิ่ งแวดล้อม และปลู กฝั ง จิ ต สานึ กการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่ งแวดล้อมให้มีความยัง่ ยืน โดยมีการจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการแหลมพระนาง-ไร่ เลย์
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืน และโครงการ รักกระบี่ รักษ์ธรรมชาติ เป็ นต้น
3. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ บริ ษทั ร่ วมสนับสนุนผ่าน “มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”” ที่ดาเนิ นการรณรงค์ให้
คนไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศชาติ การเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างความอยูด่ ีมีสุขใน
สังคม โดยการฟัง พูด คิด ทา อย่างมีระบบ และเป็ นการสร้างช่องทางให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อน
สภาวะความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ ง ผ่านโครงการ “คนไทยมอนิเตอร์ เสี ยงนี้มีพลัง”
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หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2556
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2556
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 197,330,049 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดาเนิ นงานในปี 2556 ตามที่ปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2556 จานวน 90,240,760 บาท ซึ่ งเมื่อหักผลขาดทุนสะสมจานวน
61,454,335 บาท และสารองตามกฎหมายจานวน 1,546,816 บาท แล้ว ทาให้คงเหลือกาไรสุ ทธิ ที่สามารถนามาจ่ายเงินปั น
ผลได้เป็ นจานวนเงิน 27,239,609 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงิ น
ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 15,000,000.00 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 55.07 ของกาไรสุ ทธิ ที่สามารถนามาจ่ายเงินปั นผลได้ดงั กล่าว โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงิ น
ปั นผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่ อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 197,330,049 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ และแต่ งตั้งเป็ นกรรมการเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 13 และข้อ 15 กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษทั มี จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
ผูแ้ ต่งตั้ง และกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี จานวนหนึ่ งในสาม
หรื อจานวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดยกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังการจด
ทะเบี ยนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่ วนในปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการ 8 ท่าน กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี 2557 นี้ มี
3 ท่าน คือ
1. นายสุรเดช
บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางเพ็ญศรี
เดชติ่งเอง
กรรมการ
โดยนางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีก
ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยทาหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กาหนดไว้
และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ ง
ได้แก่
1. นายสุรเดช
บุณยวัฒน
2. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
และเพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เสนอผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการแต่งตั้ง
กรรมการของบริ ษทั เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่
1. ดร.สมชาย
ชุณหรัศมิ์
2. นายมณฑล
หรรษคุณารมณ์
โดยทั้ง 2 ท่านเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยประวัติยอ่ ของทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อเข้ามา
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว มี มติ เลื อกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่ านกลับเข้าเป็ นกรรมการอี ก วาระหนึ่ ง และแต่ง ตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่านด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
1. นายสุรเดช บุณยวัฒน
เห็นด้วย 197,330,049 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
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2. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
เห็นด้วย 197,330,049 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
3. ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์
เห็นด้วย 197,330,049 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
4. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
เห็นด้วย 197,330,049 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และ
ระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 เป็ นอัตรา ดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริ ษทั
15,000 บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการค่าตอบแทน
10,000 บาท/คน/ครั้ง
บาเหน็จ
- ประธานกรรมการ
250,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี
- กรรมการบริ ษทั
220,000 บาท/คน/ปี
โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม
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หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 197,280,049 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่ อที่ ประชุ ม ว่า เพื่อ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
- นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
- นายณรงค์ พันตาวงษ์
- นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจาปี 2557 โดยกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,410,000 บาท เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา โดยไม่มี
ค่าบริ การอื่นๆ
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็ นว่าควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 197,330,049
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามที่จะให้บริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ บริ ษทั ออกหนังสื อเชิ ญ
ประชุม จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุน้ จานวน 2 ท่าน ได้ส่งคาถามมา ซึ่ งคณะกรรมการจะขอตอบคาถาม
จากผูถ้ ือหุน้ กลุ่มนี้ก่อน จากนั้นจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นที่ประชุมได้ซกั ถามต่อไป
คาถามล่วงหน้าจากผูถ้ ือหุน้ :คาถามที่ 1 เหตุใดทางบริ ษทั จึงจ่ายเงินปั นผลได้ไม่เท่ากับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั กาหนด
ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุ ทธิ ห ลังหักภาษี เงิ นได้และสารองตามกฎหมายจากงบการเงิ น เฉพาะบริ ษทั โดยการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ถึงแม้วา่ บริ ษทั จะมีกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2556 จานวน 90,240,760 บาท ซึ่ งเมื่อหักผลขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมายแล้ว ทาให้คงเหลือกาไรสุ ทธิ ที่
สามารถนามาจ่ายเงินปั นผลได้เป็ นจานวนเงิน 27,239,609 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน
15,000,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.07 ของกาไรสุ ทธิ ที่สามารถนามาจ่ายเงิ นปั นผลได้ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
คาถามที่ 2 ตอนนี้ทางบริ ษทั ได้จดั ตั้งที่วดั ความเร็ วลมที่ไหนบ้าง
ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งบริ ษทั พีพี วินด์ เอ็นเนอร์ จี จากัด (PPW) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ที่อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา นั้น
ในเบื้องต้นบริ ษทั ได้ดาเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมแก่การดาเนิ นธุรกิจและจัดทาสัญญาเช่าพื้นที่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และ
อยูใ่ นระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่ยงั ไม่แน่นอน ทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าได้ ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั
ได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะเริ่ มดาเนิ นการติดตั้งเสาวัดความเร็ วลมได้ ซึ่ งการวัดความเร็ วลมจะต้องใช้ระยะเวลาสารวจและ
ประมวลผลประมาณ 8-10 เดือน เพื่อพิจารณาความคุม้ ทุนว่าคุม้ ค่าต่อการก่อสร้างหรื อไม่ ดังนั้นในปั จจุบนั บริ ษทั จึงยังไม่ได้
ดาเนินการก่อสร้างเสาวัดความเร็ วลมดังกล่าว
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุมซักถามหรื อเสนอข้อคิ ดเห็ นอื่ นๆ และมีผูถ้ ือหุ ้น
สอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้
ผูถ้ ือหุ ้น ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั กาหนดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไว้ในหน้าที่ 46 ของรายงานประจาปี
2556 ว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหัก
สารองตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งน่าจะหมายความว่าการจ่ายเงินปั นผลจะกาหนดจากงบการเงินรวม ในขณะที่ท่านประธานฯ
ได้แถลงในที่ประชุมว่า บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิ ประจาปี 2556 จานวน 90,240,760 บาท ซึ่ งเป็ นส่ วนที่มาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไปขอให้บริ ษทั กาหนดให้ชดั เจนไปเลยว่าจะจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินรวม
ประธานฯ ชี้แจงว่าจะรับนาไปปรับปรุ งต่อไป
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้ าที่ สร้างใหม่จานวน 2 โรง ที่จงั หวัดสระบุรีมีกาลังการผลิตเท่าใด และบริ ษทั
ได้รับผลตอบแทนเป็ นจานวนเงินต่อเดือนหรื อต่อปี จานวนเท่าใด หน่วยละเท่าใด ปริ มาณการผลิตจะเพิ่มจากที่กาหนดไว้ได้
หรื อไม่ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ ามีจุดคุม้ ทุนที่ จะสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั ได้มากน้อยเพียงใด
รวมถึงรายได้หลักของบริ ษทั มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรื อจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ า
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ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้ าแต่ละโรงมีกาลังการผลิตอยูท่ ี่ 5 เมกะวัตต์ และมีรายได้ประมาณ 100 ล้านบาท
ต่อปี ต่อโรง โดยบริ ษทั ได้ดาเนินการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค โดยกาหนดราคาซื้อขายเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้ าของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ณ เวลาที่ทาการซื้อขาย และบวกด้วยส่วนเพิ่มราคารับซื้อกระแสไฟฟ้ า 8 บาท ต่อหน่วย ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่
สามารถทาการผลิตพลังงานไฟฟ้ าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ดังนั้นรายได้ของบริ ษทั จึงจะคงตัวอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งนี้อตั รากาไรที่บริ ษทั ได้รับในปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะต้องดูแลรักษาระบบให้
สามารถผลิตได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่างในปี ที่ผา่ นมามีการเกิดอุบตั ิเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้ าทาให้ไฟดับ บริ ษทั จึง
ไม่สามารถขายไฟฟ้ าได้ หรื อในบางฤดูกาลแผงโซล่าร์ เซลล์ไม่สะอาด เนื่ องจากมีฝุ่นผงจากโรงปูนซี เมนต์ปลิวเข้ามา ทาให้
ดาเนิ นการผลิตได้ไม่เต็มที่ หรื อกรณี เกิ ดงูเลื้อยเข้าไปในเสาไฟฟ้ าทาให้หม้อแปลงไฟฟ้ าระเบิ ด เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มี
มาตรการป้ องกันต่างๆ และระมัดระวังตรวจสอบอยูเ่ สมอ ส่ วนรายได้หลักของบริ ษทั มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากระบบบาบัดน้ าเสี ย มิใช่มาจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ธุ รกิ จผลิตภัณฑ์บาบัดน้ าเสี ยมีมูลค่าการตลาดในประเทศไทยสู งหรื อไม่ และบริ ษทั มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด
ประธานฯ ชี้ แจงว่าธุ รกิ จผลิตภัณฑ์บาบัดน้ าเสี ยมีมูลค่าการตลาดสู งมาก แต่ข้ ึนอยู่กบั ผูใ้ ช้งานที่ จะคานึ งว่า
ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้งานอยูน่ ้ นั มีประสิ ทธิ ภาพหรื อความสามารถในการบาบัดน้ าได้จริ งหรื อไม่ โดยบริ ษทั มีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริ ษทั ยังพิจารณาถึงระบบการนาน้ าที่ใช้งานแล้วมาบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) โดยมุ่งเน้นตลาดในกลุ่มลูกค้าประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียมและโรงแรมต่างๆ ที่ต้ งั อยู่
บริ เวณชายทะเลที่ขาดแคลนน้ า โดยในปั จจุบนั มีโรงแรมหลายแห่งที่ใช้ระบบ Recycle น้ าของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริ ษทั มีคู่แข่งในตลาดจานวนกี่ราย
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริ ษทั มีบริ ษทั คู่แข่งรายใหญ่จานวน 3 ราย
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในปี นี้บริ ษทั จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริ ษทั มีการขายระบบการนาน้ าที่ใช้งานแล้วมาบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)โดย
ตลาดสาคัญน่าจะเป็ นทางกลุ่มลูกค้าที่มีสถานประกอบการในภาคใต้
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ธุรกิจของบริ ษทั มีการแข่งขันกันมากหรื อไม่ และปี นี้ คาดว่าบริ ษทั จะมีผลประกอบการ
เติบโตเท่าใด
ประธานฯ ชี้แจงว่า การแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาไม่รุนแรง เนื่ องจากมีการก่อสร้างสู งทาให้การผลิตไม่ทนั ต่อ
ความต้องการ อย่างไรก็ตามหากธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์เริ่ มชะลอตัวก็จะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั จะพยายามรักษา
รายได้ไม่ให้นอ้ ยกว่าปั จจุบนั
ผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ เสนอแนะว่า อยากให้บริ ษทั เพิ่มงบประมาณสาหรับโครงการครู ยวุ พัฒน์ สร้างเด็กดีคืนสู่ สังคม
หรื อ พิ จารณาโครงการอื่ น ๆ ที่ มุ่ ง เน้น การสร้ า งคนดี คื นสู่ สัง คมที่ เ ป็ นรู ป ธรรมให้มากขึ้ น นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมเพื่ อ
สิ่ งแวดล้อมหรื อทุนการศึกษาที่บริ ษทั ดาเนินการได้ดีอยูแ่ ล้ว
จากนั้นไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม / มีขอ้ เสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลา
มาร่ วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ด้วยดีมาตลอด และปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานที่ประชุม
( นายสุรเดช บุณยวัฒน )
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