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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
        

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 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 มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้504,770 หุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 70 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 196,031,375 หุ้น รวมมีผู ้ถือหุ้นมาประชุมทั้ งส้ินจ านวน 102 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได ้
196,536,145 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.5120 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

อน่ึง ระหวา่งด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มาประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 33 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้534,070 หุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 76 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้196,795,979 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้มาประชุมทั้งส้ินจ านวน 109 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้197,330,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7767 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
 จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมาร่วมประชุมดงัน้ี 
 1. นายสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
      ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
 2. นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน 
 3. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      กรรมการค่าตอบแทน 
 4. นายชยัวฒัน์  นิตยาพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายเอกราช  กลดัพนัธ์ุ  กรรมการ 
 7. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง  กรรมการ 
 8. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์  กรรมการ 
 9. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
 10. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
      (เดิมช่ือบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั) 
 

นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารท่ีดูแลงานดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นกฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 2 เร่ืองดงัน้ี 
 1. ช้ีแจงถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะ
เสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่   ถา้มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ
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จากการลงทะเบียน ใหทุ้กท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อน าไปนบัคะแนน
เสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น และการนบัคะแนนเสียง
ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1  เสียง 

1.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

2. เร่ืองบริษทัมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ือง 
ตั้งแต่เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้มาให้
พิจารณา 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
  ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 โดยส าเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดสอบถามหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 197,287,745 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 2556 
 ประธานฯ ขอให้ นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 
2556 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2556 ใหท่ี้ประชุมทราบ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม และผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยมีบริษทัยอ่ยจ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ (1) บริษทั พรีเมียร์ โฮม  
แอพพลายแอนซ์ จ ากดั (PHA) ซ่ึงประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัประหยดัพลงังาน โดย
บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.97  (2) บริษทั อินฟินิท กรีน จ ากดั (IGC) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.60 (3) บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด (PPW) ซ่ึงอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม โดยบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 
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 การประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 1. กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม อยู่ภายใตก้ารด าเนินการของบริษทั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
อุปกรณ์ส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสีย ผลิตภณัฑถ์งัส ารองน ้ า และการใหบ้ริการดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 2. กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยูภ่ายใตก้ารด าเนินการของบริษทั ไดแ้ก่ หลงัคาเหลก็รีดลอน 
ท่ีใชต้ามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซีเมนตเ์สริมใยแกว้ท่ีใชป้ระดบัตกแต่งอาคารและสถานท่ีต่างๆ ผนงักนัเสียงท่ีติดตั้งบน
ทางด่วนหรือรถไฟฟ้า BTS ผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาสเสริมแรง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับบรรจุสารเคมีและท่อน าส่งท่ี
สามารถทนสารเคมีได ้ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากอะครีลิค เช่น อ่างอาบน ้ า อ่างลา้งหนา้ และผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นห้องน ้ า เป็นตน้ และ
ผลิตภณัฑร์ะบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา หรือ Solar Rooftop 
 3. กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน อยูภ่ายใตก้ารด าเนินการของ PHA ไดแ้ก่ ตูแ้ช่เยน็ ตูแ้ช่
แขง็ ตูแ้ช่ไวน์ ตูก้ดน ้ าร้อนเยน็ ซ่ึงผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด ์Mirage 
 4. กลุ่มธุรกิจพลงังานสะอาด อยู่ภายใตก้ารด าเนินการของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์หรือ Solar Farm ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวน 3 โรง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสระบุรี โดยแต่ละโรงจะมีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า
ท่ี 5 เมกะวตัต ์โดยลูกคา้ของบริษทัคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ดา้นโครงสร้างรายไดข้องบริษทั ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,509.78 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายได้
จากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 717.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของรายไดท้ั้งหมด รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์
วสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม จ านวน 405.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของรายไดท้ั้งหมด รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังาน
สะอาด จ านวน 220 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายไดท้ั้งหมด และรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีประหยดั
พลงังาน จ านวน 166.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายไดท้ั้งหมด 
 ดา้นโครงสร้างก าไรขั้นตน้ของบริษทั ปี 2556 บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวม 552.99 ลา้นบาท แบ่งเป็นก าไรขั้นตน้
จากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 280.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด ก าไรขั้นตน้จากกลุ่ม
ผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม จ านวน 90.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด ก าไรขั้นตน้จาก
กลุ่มธุรกิจพลงังานสะอาด จ านวน 147.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด และก าไรขั้นตน้จากกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน จ านวน 34.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด 
 

 งบก าไรขาดทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,520.33 1,340.04 13.45 1,150.34 1,088.91 5.64 
ก าไรจากการด าเนินงาน 226.06 126.45 78.77 114.77 90.75 26.46 
ก าไรส าหรับปี 149.69 72.92 105.28 92.39 70.04 31.91 

 

 ฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 2,317.86 2,198.51 5.43 1,111.64 930.27 19.50 
หน้ีสินรวม 1,535.46 1,951.17 (21.31) 437.43 746.41 (41.40) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 782.40 247.34 216.33 674.21 183.86 266.72 
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 ฐานะการเงินรวม ปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 5.43 เน่ืองจากมี
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 2 และ 3 
ท่ีจังหวดัสระบุรี รวมถึงการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรผลิตถงัน ้ าขนาดใหญ่ท่ีท าจากไฟเบอร์กลาสซ่ึงมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยั
สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดม้ากข้ึนและรวดเร็วยิง่ข้ึน ดา้นหน้ีสินรวมมีจ านวนลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 21.31 เน่ืองจากได้
ช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อินฟินิท กรีน จ ากดั (IGC) และเจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยใ์นการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทั้ง 2 แห่ง ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 216.33 เน่ืองจากมีเงินทุนจากการ
เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 และอีกส่วนหน่ึงมาจากก าไรจากการ
ด าเนินงานของปี 2556 
 ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 19.50 เน่ืองจากบริษทัมี
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และการลงทุนใน IGC เพ่ิมข้ึน 102.49 ลา้นบาท ดา้นหน้ีสินรวมมีจ านวนลดลงจาก
ปี 2555 ร้อยละ 41.40 เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนใน IGC และการช าระเงินกูย้มืทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 266.72 ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีบริษทัมีเงินทุนจากการ
เสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และอีกส่วนหน่ึงมาจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทั 
 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในเดือนกนัยายน ปี 2555 บริษทัไดมี้การลงนามประกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วม
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต และในปี 2556 บริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือและแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยจดัการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานและแนวทางปฏิบติังานแก่
พนักงานทุกระดับชั้น ในเดือนมีนาคม ปี 2557 บริษัทได้ด าเนินการยื่นขอรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัไดรั้บการรับรองสถานะเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
 ความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินธุรกิจภายใตป้รัชญาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” ซ่ึงเป็นคุณค่าหลกั (Core Value) ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัมาโดยตลอด โดยบริษทัขอยกตวัอยา่งการด าเนินธุรกิจท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีมีส่วน
ช่วยในการคืนน ้ าดีสู่ธรรมชาติแลว้ประมาณ 1.4 ลา้นลา้นลิตร โดยเทียบเท่ากบัจ านวน 2 เท่าของปริมาณน ้ าท่ีถูกบรรจุใน
เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 10,317 ตนั หรือ
เทียบเท่ากบัการปลูกตน้ไมไ้ดถึ้ง 70,285 ตน้ คิดเป็นพ้ืนท่ีปลูกป่ามากกวา่ 351 ไร่ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดมี้การ
สนบัสนุนและท างานร่วมกบัหน่วยงานพฒันาความยัง่ยนืของสงัคมกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นการศึกษา บริษทัร่วมสนบัสนุนผ่าน “มูลนิธิยุวพฒัน์” โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีขาด
แคลนทุนการศึกษา แต่มีความมุ่งมัน่ในการเล่าเรียนทั้ งสายสามญัและสายอาชีพ โดย ณ ส้ินปี 2556 มูลนิธิมีนักเรียนทุน
ทั้งส้ิน 5,670 คน แบ่งเป็นนกัเรียนท่ีอยูร่ะหวา่งการศึกษาจ านวน 1,728 คน และนกัเรียนทุนท่ีจบการศึกษาแลว้ จ านวน 3,942 
คน 
 2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัร่วมสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิเอ็นไลฟ” ท่ีมุ่งมัน่ในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนให้ตระหนักและเขา้ใจถึงความส าคัญของการดูแลส่ิงแวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้มให้มีความยัง่ยืน โดยมีการจดัโครงการต่างๆ เช่น โครงการแหลมพระนาง-ไร่เลย ์
เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื และโครงการ รักกระบ่ี รักษธ์รรมชาติ เป็นตน้ 
 3. ดา้นสงัคมและพฒันาคุณภาพชีวติ บริษทัร่วมสนบัสนุนผา่น “มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”” ท่ีด าเนินการรณรงคใ์ห้
คนไทยทุกภาคส่วนไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีพลเมืองท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ  การเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างความอยูดี่มีสุขใน
สังคม โดยการฟัง พูด คิด ท า อยา่งมีระบบ และเป็นการสร้างช่องทางให้คนไทยไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อสะทอ้น
สภาวะความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริง ผา่นโครงการ “คนไทยมอนิเตอร์ เสียงน้ีมีพลงั”  
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 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2556 
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2556 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 197,330,049 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงั 
หกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต จากผลการด าเนินงานในปี 2556 ตามท่ีปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทัมีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2556 จ านวน  90,240,760 บาท ซ่ึงเม่ือหักผลขาดทุนสะสมจ านวน 
61,454,335 บาท และส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,546,816 บาท แลว้ ท าให้คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายเงินปัน
ผลไดเ้ป็นจ านวนเงิน 27,239,609 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 15,000,000.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.07 ของก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายเงินปันผลไดด้งักล่าว โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงิน  
ปันผลในวนัพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
พฤหสับดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 197,330,049 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
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วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 13 และขอ้ 15 ก าหนดให้ คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น           
ผูแ้ต่งตั้ง และก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม 
หรือจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจด
ทะเบียนบริษทัให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการ 8 ท่าน  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2557 น้ี  มี 
3 ท่าน คือ  

1. นายสุรเดช บุณยวฒัน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง            กรรมการ 

            โดยนางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง แสดงความประสงคท่ี์จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีก 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท าหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ  
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้
และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการ 2 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึง
ไดแ้ก่ 

1. นายสุรเดช  บุณยวฒัน 
2. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ 

          เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
  และเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรให้เสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษทัเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ดร.สมชาย ชุณหรัศม์ิ 
2. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ 

  โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยประวติัยอ่ของทั้ง 4 ท่าน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้ ง
กรรมการเพ่ิมเติมอีก 2 ท่านดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 1. นายสุรเดช  บุณยวฒัน 
 เห็นดว้ย 197,330,049 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
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 2. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ 
 เห็นดว้ย 197,330,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 3. ดร.สมชาย  ชุณหรัศม์ิ 
 เห็นดว้ย 197,330,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 4. นายมณฑล  หรรษคุณารมณ์ 
 เห็นดว้ย 197,330,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 

วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการค่าตอบแทนไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายได ้และ
ระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 เป็นอตัรา ดงัน้ี 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั  
  -  ประธานกรรมการ  20,000    บาท/คร้ัง  
  -  กรรมการบริษทั  15,000    บาท/คน/คร้ัง 
 เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
                   -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000    บาท/คร้ัง  
                    -  กรรมการตรวจสอบ  15,000    บาท/คน/คร้ัง 
 เบ้ียประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 

-  ประธานกรรมการค่าตอบแทน 12,000    บาท/คร้ัง  
-  กรรมการค่าตอบแทน  10,000   บาท/คน/คร้ัง 
บ าเหน็จ 
-  ประธานกรรมการ  250,000    บาท/ปี  
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000    บาท/ปี 
-  กรรมการบริษทั  220,000    บาท/คน/ปี 
โดยเบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
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หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 197,280,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง 

 

- นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523   หรือ 
- นายณรงค ์พนัตาวงษ ์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315   หรือ 
- นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
 

จากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษทัส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2557 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,410,000 บาท เท่ากบัปี 2556 ท่ีผ่านมา โดยไม่มี
ค่าบริการอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 197,330,049    คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีจะให้บริษทัหรือคณะกรรมการ

ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญ
ประชุม จนถึงวนัท่ี 11 เมษายน 2557 ปรากฏวา่ มีผูถื้อหุน้จ านวน 2 ท่าน ไดส่้งค าถามมา ซ่ึงคณะกรรมการจะขอตอบค าถาม
จากผูถื้อหุน้กลุ่มน้ีก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามต่อไป  

ค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ :-  
ค าถามท่ี 1 เหตุใดทางบริษทัจึงจ่ายเงินปันผลไดไ้ม่เท่ากบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัก าหนด 
ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไร

สุทธิหลงัหักภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ถึงแมว้า่บริษทัจะมีก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2556 จ านวน 90,240,760 บาท ซ่ึงเม่ือหักผลขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมายแลว้ ท าให้คงเหลือก าไรสุทธิท่ี
สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลไดเ้ป็นจ านวนเงิน 27,239,609 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
15,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.07 ของก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

ค าถามท่ี 2 ตอนน้ีทางบริษทัไดจ้ดัตั้งท่ีวดัความเร็วลมท่ีไหนบา้ง 
ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีไดมี้การจดัตั้งบริษทั พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั (PPW) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทั เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม ท่ีอ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา นั้น 
ในเบ้ืองตน้บริษทัไดด้ าเนินการจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมแก่การด าเนินธุรกิจและจดัท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ
อยูใ่นระหวา่งเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่เน่ืองจากสถานการณ์
ทางการเมืองท่ียงัไม่แน่นอน ท าใหปั้จจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหผ้ลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได ้ทั้งน้ีเม่ือบริษทั
ไดรั้บใบอนุญาตแลว้จึงจะเร่ิมด าเนินการติดตั้งเสาวดัความเร็วลมได ้ซ่ึงการวดัความเร็วลมจะตอ้งใชร้ะยะเวลาส ารวจและ
ประมวลผลประมาณ 8-10 เดือน เพ่ือพิจารณาความคุม้ทุนวา่คุม้ค่าต่อการก่อสร้างหรือไม่ ดงันั้นในปัจจุบนับริษทัจึงยงัไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างเสาวดัความเร็วลมดงักล่าว  

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถาม/เสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น ให้ขอ้เสนอแนะว่า บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวใ้นหน้าท่ี 46 ของรายงานประจ าปี 
2556 ว่า บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละหัก
ส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงน่าจะหมายความวา่การจ่ายเงินปันผลจะก าหนดจากงบการเงินรวม ในขณะท่ีท่านประธานฯ 
ไดแ้ถลงในท่ีประชุมวา่ บริษทัมีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2556 จ านวน 90,240,760 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไปขอใหบ้ริษทัก าหนดใหช้ดัเจนไปเลยวา่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ใชข้อ้มูลจากงบการเงินรวม 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่จะรับน าไปปรับปรุงต่อไป 
ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าท่ีสร้างใหม่จ านวน 2 โรง ท่ีจงัหวดัสระบุรีมีก าลงัการผลิตเท่าใด และบริษทั

ไดรั้บผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินต่อเดือนหรือต่อปีจ านวนเท่าใด หน่วยละเท่าใด ปริมาณการผลิตจะเพ่ิมจากท่ีก าหนดไวไ้ด้
หรือไม่ และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีจุดคุม้ทุนท่ีจะสร้างผลก าไรให้กบับริษทัไดม้ากน้อยเพียงใด 
รวมถึงรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรือจากธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้า 
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ประธานฯ ช้ีแจงวา่ โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 5 เมกะวตัต ์และมีรายไดป้ระมาณ 100 ลา้นบาท 
ต่อปีต่อโรง โดยบริษทัไดด้ าเนินการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยก าหนดราคาซ้ือขายเท่ากบัอตัราค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ เวลาท่ีท าการซ้ือขาย และบวกดว้ยส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือกระแสไฟฟ้า 8 บาท ต่อหน่วย ทั้งน้ีบริษทัไม่
สามารถท าการผลิตพลงังานไฟฟ้าเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงันั้นรายไดข้องบริษทัจึงจะคงตวัอยา่ง
สม ่าเสมอ ทั้งน้ีอตัราก าไรท่ีบริษทัไดรั้บในปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30 อยา่งไรก็ตามบริษทัจะตอ้งดูแลรักษาระบบให้
สามารถผลิตไดต้ลอดอยา่งต่อเน่ือง โดยยกตวัอยา่งในปีท่ีผา่นมามีการเกิดอุบติัเหตุรถยนตช์นเสาไฟฟ้าท าใหไ้ฟดบั บริษทัจึง
ไม่สามารถขายไฟฟ้าได ้หรือในบางฤดูกาลแผงโซล่าร์เซลลไ์ม่สะอาด เน่ืองจากมีฝุ่ นผงจากโรงปูนซีเมนตป์ลิวเขา้มา ท าให้
ด าเนินการผลิตไดไ้ม่เต็มท่ี หรือกรณีเกิดงูเล้ือยเขา้ไปในเสาไฟฟ้าท าให้หมอ้แปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัได้มี
มาตรการป้องกนัต่างๆ และระมดัระวงัตรวจสอบอยูเ่สมอ ส่วนรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากระบบบ าบดัน ้ าเสีย มิใช่มาจากธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจผลิตภณัฑบ์ าบดัน ้ าเสียมีมูลค่าการตลาดในประเทศไทยสูงหรือไม่ และบริษทัมี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด 

ประธานฯ ช้ีแจงว่าธุรกิจผลิตภณัฑ์บ าบดัน ้ าเสียมีมูลค่าการตลาดสูงมาก แต่ข้ึนอยู่กบัผูใ้ชง้านท่ีจะค านึงว่า
ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีใชง้านอยูน่ั้นมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการบ าบดัน ้ าไดจ้ริงหรือไม่ โดยบริษทัมีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 นอกจากน้ีบริษทัยงัพิจารณาถึงระบบการน าน ้ าท่ีใชง้านแลว้มาบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ 
(Recycle) โดยมุ่งเนน้ตลาดในกลุ่มลูกคา้ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียมและโรงแรมต่างๆ ท่ีตั้งอยู่
บริเวณชายทะเลท่ีขาดแคลนน ้ า โดยในปัจจุบนัมีโรงแรมหลายแห่งท่ีใชร้ะบบ Recycle น ้ าของบริษทั 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัมีคู่แข่งในตลาดจ านวนก่ีราย  
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัมีบริษทัคู่แข่งรายใหญ่จ านวน 3 ราย 
ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในปีน้ีบริษทัจะมีผลิตภณัฑใ์หม่หรือไม่ 
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัมีการขายระบบการน าน ้ าท่ีใชง้านแลว้มาบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)โดย

ตลาดส าคญัน่าจะเป็นทางกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานประกอบการในภาคใต ้ 
ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ธุรกิจของบริษทัมีการแข่งขนักนัมากหรือไม่ และปีน้ีคาดวา่บริษทัจะมีผลประกอบการ

เติบโตเท่าใด 
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ การแข่งขนัในช่วงท่ีผ่านมาไม่รุนแรง เน่ืองจากมีการก่อสร้างสูงท าให้การผลิตไม่ทนัต่อ

ความตอ้งการ อยา่งไรก็ตามหากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมชะลอตวัก็จะส่งผลกระทบต่อบริษทั ซ่ึงบริษทัจะพยายามรักษา
รายไดไ้ม่ใหน้อ้ยกวา่ปัจจุบนั 

ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะวา่ อยากใหบ้ริษทัเพ่ิมงบประมาณส าหรับโครงการครูยวุพฒัน์ สร้างเด็กดีคืนสู่สังคม 
หรือพิจารณาโครงการอ่ืนๆ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างคนดีคืนสู่สังคมท่ีเป็นรูปธรรมให้มากข้ึน นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มหรือทุนการศึกษาท่ีบริษทัด าเนินการไดดี้อยูแ่ลว้ 

 
จากนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม / มีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลา

มาร่วมประชุมในวนัน้ี และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัดว้ยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
         ลงช่ือ  นายสุรเดช บุณยวฒัน  ประธานท่ีประชุม 
                                 ( นายสุรเดช บุณยวฒัน )  
         
     


