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รายงานประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ของ
บริษัท พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที เมษายน
เวลา !.!! น. ณ ห้องประชุม ! ชั%น พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที
ซอยพรี เมียร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
นายสุ รเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานที ประชุม ได้แถลงให้ทีประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมครั%งนี% มีผถู ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 9 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ ,!!;,99 หุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะจํานวน
= ราย นับ จํา นวนหุ ้น ได้ !>, ;;, > หุ ้น รวมมี ผูถ้ ื อ หุ ้น มาประชุ มทั%ง สิ% น จํา นวน > ราย นับ จํา นวนหุ ้น รวมกัน ได้
!=, ; ,= = หุน้ คิดเป็ นร้อยละ >=.9 ! ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทั%งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จากนั%นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
อนึง ระหว่างดําเนินการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเพิมเติม โดยท้ายทีสุดมีผถู ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเองจํานวน ; ราย นับจํานวนหุ ้นได้ , !,!9 หุ ้น และผูร้ ั บมอบฉันทะจํานวน ; ราย นับจํานวนหุ ้นได้
!>, =,>> หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมทั%งสิ% นจํานวน 9> ราย นับจํานวนหุ ้นได้ ,!==,9 = หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 9 .>===
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทั%งหมด
จากนั%น ประธานฯ ได้แนะนําคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทีมาร่ วมประชุมดังนี%
. นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
. นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการค่าตอบแทน
. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
;. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
. นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ
>. นายสมชาย ชุณหรัศมิE
กรรมการ
9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
=. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
สําหรับกรรมการทีไม่ได้เข้าร่ วมประชุมคือ นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์ กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
ซึงติดภารกิจในต่างประเทศ
นอกจากนี%ยงั มีผบู ้ ริ หารทีดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านกฎหมายของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบ เรื องดังนี%
. ชี%แจงถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสี ยงออกเป็ น กรณี ดังนี%
. กรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที ผูถ้ ือหุ ้นให้สิทธิ ออกเสี ยงแทน ประธานฯ จะ
เสนอให้ทีประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ ถ้ามี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวาระนั%นจะใช้วธิ ีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนทีผูถ้ ือหุ ้นได้รับ
จากการลงทะเบียน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงในวาระนั%นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือนําไปนับ
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คะแนนเสี ยง ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที ประชุมมีมติเห็ นด้วยในวาระนั%น และการนับ
คะแนนเสี ยงให้นบั หุน้ เป็ น เสี ยง
อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที เรื องการพิจารณาเลือกตั%งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระนั%นจะ
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านใช้บตั รลงคะแนนเลยโดยไม่มีการสอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย เนื องจากเป็ น
วาระทีสําคัญ
. กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะทีผูถ้ ือหุ ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงทีใช้นบั เป็ นมติทีประชุม
. เรื องบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ
เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั%งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดรับเรื อง
ตั%งแต่เดือนมกราคม 9 ถึงวันที ธันวาคม 9 ซึงปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื องหรื อเสนอชือบุคคลเข้ามาให้
พิจารณา
จากนั%นประธานฯ ได้เริ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี%
วาระที* +

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ประธานฯ ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 9 ซึ งประชุม
เมือวันที ; เมษายน 9 โดยสําเนารายงานการประชุมฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามหรื อแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ งปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ รายใดสอบถามหรื อแจ้งขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 9 ซึ งประชุมเมือวันที ;
เมษายน 9 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี%
เห็นด้วย , ;=, = เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !!.!! ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !.!! ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง ! เสี ยง
วาระที*

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี ประธานฯ ขอให้ นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ในปี 9 ให้ทีประชุมทราบ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 9 ให้ทีประชุมทราบ สรุ ปได้ดงั นี%
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริ ษทั ณ วันที ธันวาคม 9 บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จผลิตและจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เพือ
สิ งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยมีบริ ษทั ย่อยจํานวน บริ ษทั ได้แก่ ( ) บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม
แอพพลายแอนซ์ จํากัด (PHA) ซึงประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื องใช้ไฟฟ้ าทีมีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน
โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ ==.=9 ( ) บริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด (IGC) ซึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 9 .>! และ ( ) บริ ษทั พีพี วินด์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด (PPW) ซึ งอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ !.!!
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ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ ; กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี%
. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดําเนิ นการของบริ ษทั ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบบําบัดนํ%าเสี ย
อุปกรณ์สาํ หรับระบบบําบัดนํ%าเสี ย ผลิตภัณฑ์ถงั สํารองนํ%า และการให้บริ การดูแลระบบบําบัดนํ%าเสี ย
. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยูภ่ ายใต้การดําเนินการของบริ ษทั ได้แก่ หลังคาเหล็กรี ดลอน
ทีใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซีเมนต์เสริ มใยแก้วทีใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานทีต่างๆ ผนังกันเสี ยง ผลิตภัณฑ์
ที ใช้สําหรับบรรจุ สารเคมี ทีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิ ตภัณฑ์ทีทําจากอะครี ลิค เช่ น อ่างอาบนํ%า อ่างล้างหน้า และ
ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในห้องนํ%า เป็ นต้น และผลิตภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตั%งบนหลังคา หรื อ
Solar Rooftop
. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื องใช้ไฟฟ้ าทีประหยัดพลังงาน อยูภ่ ายใต้การดําเนิ นการของ PHA ได้แก่ ตูแ้ ช่เย็น ตูแ้ ช่
แข็ง ตูแ้ ช่ไวน์ ตูก้ ดนํ%าร้อนเย็น ซึงผลิตสิ นค้าภายใต้แบรนด์ Mirage
;. กลุ่มธุ รกิ จพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดําเนิ นการของ IGC ประกอบธุ ร กิ จผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรื อ Solar Farm ซึงปั จจุบนั มีจาํ นวน โรง ตั%งอยูท่ ีจังหวัดสระบุรี โดยแต่ละโรงจะมีกาํ ลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ที เมกะวัตต์
ยอดขายรวมปี
- 9 บริ ษทั มียอดขายรวมในปี
จํานวน , ! ล้านบาท มียอดขายรวมในปี >
จํานวน , ! ล้านบาท และมียอดขายรวมในปี 9 จํานวน ,9 ; ล้านบาท โดยในปี 9 มียอดขายรวมเพิมขึ%นจากปี
> ร้อยละ . และมียอดขายรวมในปี > เพิมขึ%นจากปี
ร้อยละ .=9
สัดส่ วนของยอดขายรวม ปี 9 บริ ษทั มียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม >; ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ ! ของยอดขายทั%งหมด ยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ; = ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ >
ของยอดขายทั%งหมด ยอดขายจากกลุ่มธุ รกิ จพลังงานสะอาด ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 9 ของยอดขายทั%งหมด และ
ยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื องใช้ไฟฟ้ าทีประหยัดพลังงาน ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9 ของยอดขายทั%งหมด ทั%งนี%
สัดส่วนยอดขายปี 9 และปี > มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม
ด้านงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที ธันวาคม 9 มีรายละเอียดดังต่อไปนี%
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
9
>
เพิมขึ%น (ลดลง)
9
>
เพิมขึ%น (ลดลง)
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้รวม
,9 .>
, !.
;.!
, 9.;
, !. ;
.;!
กําไรจากการดําเนินงาน
;.>
.!
.>
;.=
= .!>
( !.>>)
กําไรสําหรับปี
= .>
;=.>=
.>
.=
=.=
( !. )
สาเหตุหลักทีทําให้กาํ ไรจากการดําเนิ นงานในส่ วนงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง เนื องจากในช่วงต้นปี 9
เกิดสถานการณ์ทางการเมืองทีไม่แน่นอน ทําให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ชะลอตัว ส่ งผลให้ยอดขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อมและกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
ในครึ งปี หลังสถานการณ์ ทางการเมื องดี ข% ึน ทําให้ธุรกิ จภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริ มทรัพย์เริ มฟื% นตัว ทําให้บริ ษทั มี
ยอดขายเพิมขึ%น อย่างไรก็ดีเนื องจากระยะเวลามีจาํ กัดประกอบกับมีสภาวะการแข่งขันสู ง ทําให้บริ ษทั ต้องใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดและกิจกรรมส่งเสริ มการขายต่างๆ เพือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทําให้บริ ษทั มีตน้ ทุนการขายสูงขึ%นตามไปด้วย
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ด้านฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี%สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ธันวาคม

งบการเงินรวม
9
>
เพิมขึ%น (ลดลง)
ร้อยละ
, !.9
, 9. >
( .>!)
, .=>
, .;>
( .=!)
= .
9 .;!
.

9 มีรายละเอียดดังต่อไปนี%
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
9
>
เพิมขึ%น (ลดลง)
ร้อยละ
,9.
, .>;
.9
; .
; 9.;
(!. =)
9; .>
>9;.
!.!!

สาเหตุทีหนี%สินรวมในส่วนงบการเงินรวมลดลง เนื องจากได้มีการชําระหนี% ซ%ื อทรัพย์สินของบริ ษทั อินฟิ นิ ท
กรี น จํากัด (IGC) รวมทั%งได้ชาํ ระหนี%เงินกูท้ % งั ในส่วนของบริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) (PPP) และส่ วนของ IGC
นอกจากนี% สาเหตุทีสิ นทรัพย์รวมในส่ วนงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเพิมขึ%นจากปี > เนื องจากมีลูกหนี% การค้าเพิมขึ%นตาม
สัดส่วนยอดขายทีเพิมขึ%น
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ในเดือนกันยายน ปี
บริ ษทั ได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต และในปี > บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดทําคู่มือและแบบ
ประเมินตนเองเกียวกับมาตรการการต่อต้านคอร์ รัปชัน โดยจัดการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบตั ิงานแก่
พนัก งานทุ ก ระดับชั%น ในเดื อ นมี นาคม ปี 9 บริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การยืนขอรั บ รองสถานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต และเมือวันที ; เมษายน 9 บริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะเป็ นสมาชิกของแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต นอกจากนี%บริ ษทั ได้ขยายผลแนวความคิดในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ไปยังคู่คา้ และลูกค้าของบริ ษทั โดยในเดือนทีผ่านมาบริ ษทั ร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์ จดั งานสัมมนาซึ งได้เชิ ญคู่คา้ และ
ลูกค้ามาร่ วมงาน โดยสาระสําคัญหนึงในงานได้มีการเสวนาถึงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันด้วย ทั%งนี% เพือให้เกิดการขยาย
ผลอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ%น
ด้า นการพัฒ นาอย่า งยังยืน บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ป รั ช ญาการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที มุ่ ง เน้น
ความสําเร็ จร่ วมกันอย่างยังยืน (Harmonious Alignment of Success) ซึ งมีองค์ประกอบ ส่ วนคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงาน
มันคง สังคมยังยืน” โดยองค์ประกอบทั%ง ส่วนนี%จะต้องมีความสมดุลและส่งเสริ มซึงกันและกัน ซึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
ใช้เป็ นกลยุทธ์ในการขับเคลือนธุ รกิ จ ทั%งการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสิ นค้า การให้บริ การที เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม การพัฒนากระบวนการทํางานอย่างต่อเนื องสมําเสมอ รวมทั%งการสอดแทรกแนวความคิดเรื องความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผูถ้ ือหุน้ พนักงาน คู่คา้ และลูกค้า ได้ประโยชน์ร่วมกันทั%งระยะสั%นและระยะยาว โดย
ในส่วนของธุรกิจขอยกตัวอย่างการดําเนินธุรกิจทีรักษาสิ งแวดล้อม เช่น การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีสามารถลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ,; ตันต่อปี หรื อกรณี ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้มีส่วนช่วยในการคืนนํ%าดีสู่ ธรรมชาติ โดย
เทียบเท่ากับปริ มาณนํ%าในเขือนบางลาง จังหวัดยะลา ซึงเป็ นเขือนทีมีขนาดใหญ่อนั ดับ = ของประเทศ
ในส่ วนของพนักงาน บริ ษทั ได้มีการนําระบบ ISO 9001 ISO ;!! ISO 50001 ISO 26000 ISO 31000 และ
มาตรฐาน มอก. ต่างๆ มาช่วยในการบริ หารจัดการ รวมทั%งยังมีระบบ Knowledge Management ในการถ่ายทอดความรู ้ต่างๆ
สู่พนักงาน และระบบ Happy 8 Work Place ทีดูแลให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุ ข นอกจากนี% บริ ษทั ยังได้จดั ทําโครงการ
พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิ จพอเพียง โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพือผลักดันให้
ชุมชนได้พฒ
ั นาตนเองและเกิ ดความเข้มแข็ง โดยร่ วมกับชุ มชนหมู่บ้านโคกขี% เหล็ก ซึ งตั%งอยู่ที ต.หนองกี อ.กบิ นทร์ บุรี
จ.ปราจีนบุรี ซึ งเป็ นบริ เวณใกล้เคียงกับทีตั%งโรงงาน ด้วยการวางกรอบพัฒนาชุมชนออกเป็ น 9 ด้าน คือ . ด้านเศรษฐกิ จ
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พอเพียง . ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม . ด้านสุ ขอนามัย ;. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี . ด้านพัฒนาคน
>. ด้านการบริ การจัดการชุมชน และ 9. ด้านความมันคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน โดยในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้ช่วยบริ หาร
จัดการด้านต่างๆ หลายด้าน เช่ น การจัดทําโรงผลิตนํ%าดื มทําให้ลดรายจ่ ายได้จ าํ นวนมาก การจัดทําปั| มนํ%าเคลือนที ที ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ได้มีการเชิญชวนบริ ษทั และองค์กรอืนๆ ทีมีความชํานาญในด้านต่างๆ ร่ วมกันพัฒนา
ชุมชนหมู่บา้ นโคกขี%เหล็ก เพือให้กลายเป็ นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอืนๆ ต่อไป
ในส่วนของสังคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการสนับสนุนและทํางานร่ วมกับหน่วยงานพัฒนาความยังยืนของ
สังคมของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ได้แก่
. มูลนิธิยวุ พัฒน์ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชน
. มูลนิธิเพือ “คนไทย” มุ่งเน้นการพัฒนาความอยูด่ ีมีสุข และการมีส่วนร่ วมของคนไทย
. มูลนิธิเอ็นไลฟ มุ่งเน้นการดูแล ฟื% นฟู และอนุรักษ์สิงแวดล้อมและธรรมชาติ
นอกจากนี%กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ยงั ทํางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายต่างๆ เพือให้ภาคีได้สร้างกลไกขับเคลือนให้เกิด
การมีส่วนร่ วมเพือส่วนรวมมากขึ%น ตัวอย่างภาคีเครื อข่ายและโครงการทีกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ และมูลนิ ธิได้ทาํ งานร่ วมกัน เช่น
องค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) คณะกรรมการดูแลกํากับกิจการทีดี ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) การจัดตั%ง “กองทุนรวม คนไทยใจดี” ซึ งเป็ นกองทุนทีระดมเงินจากผูล้ งทุนนําไปลงทุนในกิจการทีมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น ซึงการดําเนินการต่างๆ ของกลุ่มมูลนิธิและภาคีก่อให้เกิดการพัฒนาความยังยืนของสังคมใน
วงกว้าง (Social Impact) ครอบคลุมการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั%งเรื องการศึกษา สิ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมเพือส่ วนรวม
การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน เป็ นต้น
หลังจากนั%นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ งแวดล้อม แบ่งเป็ นส่วนงานบริ การร้อยละเท่าใด และเป็ นงาน
ทีลูกค้าซื%อซํ%าร้อยละเท่าใด
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ งแวดล้อมแบ่งเป็ นรายได้จากงานบริ การร้อยละ ! และ
เป็ นลักษณะงานซื%อซํ%าของลูกค้าเดิมร้อยละ70-80 ซึงส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าเอกชน
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า เนื องจากปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนั%นการประมูล
งานจากภาครัฐทั%งหมดจะได้เฉพาะบริ ษทั ทีได้รับการรับรองฐานะการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ตหรื อไม่
ประธานฯ ชี%แจงว่า บริ ษทั พยายามผลักดันให้ภาครัฐพิจารณาตามทีท่านผูถ้ ือหุ ้นได้กล่าว แต่การแก้ไขปั ญหา
ทุจริ ตคอร์รัปชันต้องใช้ระยะเวลา บริ ษทั ซึงเป็ นภาคเอกชนได้ประกาศเจตนารมณ์ทีชัดเจน และได้เชิญชวนคู่คา้ ให้เข้าใจเรื อง
การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชันและเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวด้วย
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เนืองจากถังเก็บนํ%า ถังบําบัดนํ%าเสี ย ของบริ ษทั ไม่ค่อยพบตามร้านค้าทัวไป จึงขอสอบถาม
ว่า นโยบายการค้าส่ วนใหญ่เป็ นการขายตรงเข้าโครงการหรื อไม่ เนื องจากตามร้านค้า Modern Trade จะมีผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งทางการตลาดที สําคัญวางจําหน่ าย และบริ ษทั มีแผนที จะขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม) หรื อไม่ เนื องจากมีโอกาสเติบโตทางการ
ตลาดมาก จึงเห็นว่าถังเก็บนํ%าและถังบําบัดนํ%าเสี ยน่าจะมีโอกาสเพิมขึ%นตามไปด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี% แจงว่า การกระจายสิ นค้าไปสู่ ร้านค้า Modern Trade อยูใ่ นแผนการของบริ ษทั ที จะนํา
สิ นค้าไปวางจําหน่ายในอนาคตอันใกล้น% ี ส่ วนการกระจายสิ นค้าสู่ กลุ่มประเทศ CLMV และรวมถึงประเทศอืนๆในกลุ่ม
อาเซี ยน (AEC) บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื อง โดยปั จจุบนั ได้มีการจําหน่ายสิ นค้าผ่านตัวแทนร้านค้าต่างๆ ในแทบทุก
ประเทศ
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ประธานฯ ชี%แจงเพิมเติมว่า ระบบบําบัดนํ%าเสี ยทีบริ ษทั ดําเนินการเป็ นระบบบําบัดนํ%าเสี ยแบบครบวงจรทีนํานํ%า
เสี ยไปรี ไซเคิลและนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ งระบบต่างๆ เหล่านี% มีขนาดใหญ่ ทําให้นาํ ไปวางจําหน่ายตามร้านค้าได้นอ้ ย ดังนั%น
สิ นค้าของบริ ษทั จึงขายเข้าโครงการเป็ นหลัก
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในส่วนธุรกิจพลังงานสะอาดทราบว่าบริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด (IGC) ได้มีการซื% อทีดิน
เปล่าเตรี ยมไว้ ! ไร่ จึ งขอทราบว่าบริ ษทั มีแผนที จะพัฒนาที ดิ นส่ วนนี% เป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ใน
อนาคตหรื อไม่ และบริ ษทั มีแผนการเพิมประสิ ทธิ ภาพแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเวลาทีมีแสงแดดน้อยอย่างไร เพือให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้ าได้เต็มกําลัง เมกะวัตต์ ตามทีตกลงกับไว้การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค รวมทั%งขอทราบความคืบหน้าของธุรกิจพลังงาน
ลม
ประธานฯ ชี%แจงว่า ที ดินดังกล่าวบริ ษทั ได้เตรี ยมไว้เมือ -; ปี ทีผ่านมาเพือทําโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm) เนื องจากทุกจังหวัดได้มีการประกาศพื%นทีสี เขียวจํานวนมาก ซึ งในการทํา Solar Farm จะต้องใช้พ%ืนทีจํานวน
มาก และต้องคํานึงเรื องเขตการใช้ทีดินให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามการลงทุนในพื%นทีดังกล่าวบริ ษทั ยังต้องรอ
นโยบายที ชัดเจนจากภาครัฐก่ อนจึ งจะดําเนิ นการได้ ส่ วนการเพิมประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่าเซลล์น% ัน บริ ษทั พยายาม
ดําเนิ นการหลายวิธีพบว่าในหลายๆ วิธี ราคาอุปกรณ์ทีจะนํามาติดตั%งมีราคาสู งกว่าพลังงานทีจะได้รับ ซึ งบริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
ศึกษาวิธีการทีจะได้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ดูแลทําความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการรับ
แสงอยูเ่ สมอ นอกจากนี% ในส่ วนของ Solar Rooftop บริ ษทั ได้มีบริ การดูแลหลังการขาย โดยภายหลังจากติดตั%งแล้วจะมีการ
บํารุ งรักษาให้ระบบสามารถใช้งานให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ส่ วนธุรกิจโรงไฟฟ้ าจากพลังงานลม เงือนไขหลักส่ วนหนึ งของ
การทําธุรกิจคือทําเลทีตั%งทีเหมาะสมซึงมีเพียงไม่กีแห่งในประเทศ ซึ งบริ ษทั สามารถเช่าพื%นทีดังกล่าวได้เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามเนืองจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายทีแน่นอนประกอบกับไม่มีความพร้อมในระบบสายส่ ง ทําให้บริ ษทั มีความ
จําเป็ นทีจะต้องชะลอโครงการไว้ก่อน
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริ ษทั มองแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจ Solar Rooftop อย่างไร
ประธานฯ ชี%แจงว่า Solar Rooftop เป็ นการใช้พลังงานทดแทนทีดีทีสุ ดในการเสริ มแหล่งพลังงานหลักทีไม่
สมําเสมอ อีกทั%งการติดตั%งเพือใช้ในครัวเรื อนจะทําให้เจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟได้มาก ปั จจุบนั ตลาดสิ นค้าแผงโซล่าเซลล์มี
การแข่งขันสู ง รวมทั%งมีการพัฒนาวิธีการผลิ ตทําให้ได้สินค้าที ดี ข% ึนทําให้ราคาแผงโซล่าเซลล์ลดลง โดยในบางประเทศ
นอกจากจะติดตั%งเพือประหยัดค่าไฟแล้วยังเพือป้ องกันความไม่แน่นอนของระบบสายส่ งอีกด้วย นอกจากนี% แนวโน้มธุรกิ จ
ยานยนต์ในอนาคตจะมีการทําจักรยานยนต์ไฟฟ้ า ซึ งถ้าเป็ นไปได้การมีระบบผลิตไฟฟ้ าใช้เองก็จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มากขึ%น การทําธุรกิจ Solar Rooftop นั%นบริ ษทั คํานึงถึงคุณภาพเป็ นหลักจึงเลือกใช้วสั ดุทีได้มาตรฐานตั%งแต่อุปกรณ์ติดยึด
ทีเป็ นอลูมิเนียมเพราะไม่เกิดสนิมและมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานกว่า ! ปี และมีระบบแปลงไฟทีได้มาตรฐาน
ทีสุด
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ปั จจุบนั ธุรกิจ Solar Rooftop มียอดขายเท่าใด และในอนาคตอีก ปี ข้างหน้าคาดว่าจะมี
ยอดขายเท่าใด
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า เนืองจากบริ ษทั ได้เริ มดําเนินการในปี ทีผ่านมา ทําให้มีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ
ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์สายวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม และคาดหวังว่าจะมียอดขายเพิมขึ%นอย่างต่อเนือง
ประธานฯ ชี% แจงเพิมเติมว่า ปั ญหาของ Solar Rooftop นั%น ไม่ได้เกิ ดขึ%นจากไม่มีตลาด แต่เกิ ดขึ%นจากการ
ออกแบบและติดตั%งไม่ทนั ต่อความต้องการ เนืองจากจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริ ษทั มีแผนการตลาดอย่างไรทีจะทําให้ Solar Rooftop ของบริ ษทั เป็ นทีรู ้จกั ทัวโลก หรื อ
การสร้าง Brand ให้เป็ นทีรู ้จกั การขยายหน่วยงานดังกล่าวให้เพิมขึ%นและมีความเติบโตมากขึ%น นอกจากนี%บริ ษทั มีความสนใจ
ในธุรกิจโรงงานไฟฟ้ าจากพลังงานขยะมากน้อยเพียงใด และความเป็ นไปได้ทีบริ ษทั จะเข้าไปลงทุนในส่วนนี%หรื อร่ วมทุนกับ
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นักลงทุนชาวญีปุ่ นมีโอกาสมากน้อยเพียงใด หรื อการนําเทคโนโลยีหรื อ Knowhow เข้ามาใช้ และในส่ วนของใบอนุ ญาต
บริ ษทั มีสิทธิทีจะได้หรื อไม่ และขยะทีจะใช้นาํ มาจากทีใด เป็ นต้น
ประธานฯ ชี%แจงว่า บริ ษทั มีความสนใจพลังงานสะอาดทั%งหมด สําหรับการทําธุรกิจโรงไฟฟ้ าจากพลังงานขยะ
ต้องซื% อขยะจากผูท้ ี รั บผิดชอบดู แลขยะของชุมชนและโรงงานควรตั%งอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงเก็บขยะ แต่ส่วนมาก
ภายหลังจากการทําประชาพิจารณ์แล้วพบว่าชุ มชนส่ วนมากยังไม่ตอ้ งการให้มีโรงไฟฟ้ าที เดี ยวกับโรงเก็บขยะ สําหรั บ
เทคโนโลยีของประเทศญีปุ่ นมีคุณภาพมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีตน้ ทุนสู ง ทําให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ส่ วนธุรกิจ
Solar Rooftop เป็ นธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสร้างทีมงานทีแข็งแกร่ ง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ได้พิจารณา
เฉพาะการทํา Solar Rooftop เท่านั%น แต่ยงั พิจารณาถึงธุรกิจทีเกียวข้องกับการประหยัดพลังงานทั%งหมด โดยบริ ษทั มีกลยุทธ์
ในการสร้ าง Brand ให้เป็ นที รู ้จัก เรื องคือ เรื องนํ%าและเรื องพลังงาน โดยในอนาคตอาจเกิ ดวิกฤตการณ์ ขาดแคลนนํ%า
โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าทีจะต้องใช้น% าํ ปริ มาณมาก หากสามารถนํานํ%ากลับมารี ไซเคิลได้ก็จะประหยัดการใช้
นํ%าได้สูง ซึงการรี ไซเคิลนํ%าดังกล่าวบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแล้วและอยูร่ ะหว่างการออกแบบระบบรี ไซเคิลนํ%าให้กบั ลูกค้าหลาย
ราย ส่วนเรื องพลังงาน นอกจาก Solar Rooftop แล้ว บริ ษทั ยังทําธุรกิจเกียวกับหลอดไฟ LED ทีประหยัดพลังงานได้มากกว่า
ร้อยละ ! และอยูร่ ะหว่างศึกษาธุรกิจทีเกียวข้องกับการประหยัดพลังงานอืนๆ อีกด้วย
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามความเป็ นไปได้ของธุ รกิจโรงไฟฟ้ าจากพลังงานลม และวิธีแก้ไขปั ญหาเรื องระบบสายส่ ง
รวมถึงตูแ้ ช่ทีประหยัดพลังงานของบริ ษทั มีลกั ษณะตรงความต้องการของร้านค้าโลตัส หรื อ 7-11 หรื อไม่ และบริ ษทั
สามารถขายตูแ้ ช่ให้กบั ลูกค้ากลุ่มนี%ได้หรื อไม่ จึงขอให้บริ ษทั ช่วยพิจารณาในส่วนนี%
ประธานฯ ชี% แจงว่า ตูแ้ ช่ทีร้านค้าโลตัสหรื อ 9- ต้องการเป็ นตูแ้ ช่ในลักษณะแบบไม่มีฝาเป็ นหลัก ซึ งการ
สังซื% อจะมี ล ัก ษณะเป็ นโครงการไม่ สามารถวางขายได้ทัวไป ส่ ว นตูแ้ ช่ ทีบริ ษทั พรี เ มี ยร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จํา กัด
ดําเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั มี คุณสมบัติประหยัดพลังงานและสามารถวางขายได้ทัวไป โดยลูกค้าที สําคัญของบริ ษทั จะเป็ น
ร้านค้ารายย่อยในต่างจังหวัด ส่ วนการเจาะตลาดในกลุ่มร้านค้าโลตัสหรื อ 9- บริ ษทั จะรับไปพิจารณา ส่ วนเรื องธุ รกิ จ
โรงไฟฟ้ าจากพลังงานลม ภายหลังจากการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิ จพบว่า ในปั จจุบนั ภาครัฐยังไม่มีนโยบาย
สนับสนุนเรื องระบบสายส่ง ทําให้โอกาสความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจต่อจึงค่อนข้างน้อย
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า บริ ษทั สามารถขายไฟฟ้ าในหมู่บ้านต่างๆ โดยไม่ใช้ระบบสายส่ งได้หรื อไม่ หรื อการ
ขอให้ภาครัฐเข้ามาเป็ นผูร้ ่ วมทุนกับบริ ษทั
ประธานฯ ชี% แจงว่า กฎหมายได้ระบุว่าผูท้ ีสามารถขายไฟฟ้ าได้คือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และการไฟฟ้ านครหลวง เท่านั%น บริ ษทั จึงไม่สามารถขายไฟฟ้ าโดยไม่ใช้ระบบสายส่งได้ สําหรับเรื องการขอให้ภาครัฐเข้ามา
เป็ นผูร้ ่ วมทุนนั%นต้องศึกษาข้อกฎหมายว่าเปิ ดโอกาสให้ทาํ ได้หรื อไม่
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากข่าวทีได้รับทราบมาบริ ษทั จะมีการ Takeover โรงไฟฟ้ าในปี นี%จริ งหรื อไม่
ประธานฯ ชี%แจงว่า บริ ษทั ยังไม่มีโครงการดังกล่าว
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ตามทีบริ ษทั ถือหุ ้นในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานลมเป็ นสัดส่ วนร้อยละ ! และมีผูร้ ่ วมทุน
อืนอีกร้อยละ ! จึงขอทราบว่าผูร้ ่ วมทุนกับบริ ษทั ดังกล่าวคือใคร
ประธานฯ ชี%แจงว่า ผูร้ ่ วมทุนคือ บริ ษทั เคเค เอ็นเนอร์จี รี ซอร์สเซส จํากัด ซึ งเป็ นหุ ้นส่ วนรายเดิมทีร่ วมลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด ด้วย
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ธุ รกิ จรี ไซเคิลนํ%า กรณี เป็ นลูกค้าที ประกอบธุ รกิ จโรงแรมหรื อศูนย์การค้า ถ้าใช้ระบบ
รี ไซเคิลนํ%าของบริ ษทั เทียบกับการซื%อนํ%าประปา หรื อซื%อรถนํ%า ต้นทุนจะต่างกันอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า การเปรี ยบเที ยบต้นทุนขึ%นอยูก่ บั ปริ มาณการใช้น% าํ และราคาค่านํ%าของแต่ละธุรกิ จ
เนื องจากราคานํ%าในประเทศไทยไม่เท่ากันขึ%นอยู่กบั แต่ละพื%นที และหากกิ จการอยู่ในพื%นที ที มีราคานํ%าสู งและมีการใช้น% าํ
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ปริ มาณมาก การรี ไซเคิลนํ%ากลับมาใช้ใหม่จะยิงคืนทุนได้เร็ ว ซึงส่วนใหญ่น% าํ ทีรี ไซเคิลแล้วจะใช้ในห้องนํ%า รดนํ%าต้นไม้ หรื อ
ใช้ทาํ ความสะอาดลานจอดรถ เป็ นต้น
ประธานฯ ชี%แจงเพิมเติมว่า นํ%าทีได้ภายหลังจากการรี ไซเคิลแล้วจะมีหลายคุณภาพ ทั%งระดับทีสามารถดืมได้
และสําหรับใช้งาน
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า รายได้จากธุ รกิ จรี ไซเคิลนํ%าต่อปี มีจาํ นวนเท่าใด และอีก ปี ข้างหน้าจะมีการเติบโต
อย่างไร และลูกค้าส่วนใหญ่อยูใ่ นจังหวัดใด รวมถึงสิ งใดเป็ นอุปสรรคในการเติบโตของธุรกิจนี%
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า ปั จจุบนั ความเข้าใจของตลาดในการใช้น% าํ ทีผ่านการรี ไซเคิลแล้วเป็ นเรื องใหม่ โดย
ในเบื% องต้นบริ ษทั มุ่งเน้นทีกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงแรมต่างๆ ซึ งจะมีรายละเอียดของงานทีแตกต่างกัน เพราะถึงแม้ตวั
สิ นค้าจะมีคุณภาพแต่การวางแผนและการติดตั%งต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมในแต่ละงาน ทั%งนี% ในอนาคตมีโอกาสทีจะ
เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนนํ%าจึงมีความเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีโอกาสเติบโตขึ%นอย่างต่อเนือง
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์สิงแวดล้อมที บริ ษทั ดําเนิ นการมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็ น
สัดส่วนเท่าใด และอัตราการเติบโตในตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิงแวดล้อมเติบโตปี ละเท่าใด
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า บริ ษทั มี ส่ วนแบ่งการตลาด (Market Share) ประมาณร้อยละ !-;! ทั%งนี% ไม่เคยมี
การสํารวจทีแน่ นอน ส่ วนอัตราการเติบโตในตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิงแวดล้อมขึ%นอยูก่ บั ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์และการ
ก่อสร้าง ประกอบกับในปั จจุบนั บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีจะเพิมมูลค่าทางการตลาดได้ เช่น ระบบรี ไซเคิลนํ%า
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ในปี
จะมีแนวโน้มการเติบโตใกล้เคียงกับปี 9 ทีผ่านมาหรื อไม่ รวมทั%งบริ ษทั
ตั%งเป้ าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ร้อยละเท่าใด
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า บริ ษทั มีความพยายามอย่างเต็มทีทีจะรักษาการเติบโตไม่ให้นอ้ ยกว่าเดิม แต่ท% งั นี%
ขึ%นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อมหลายประการ ทั%งเรื องการเมือง และความมันใจของผูล้ งทุนในธุรกิจ เป็ นต้น
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า จากผลการดําเนิ นงาน ; เดื อนแรกในปี นี% บริ ษทั จะมี ผลการดําเนิ นงานใกล้เคียงกับ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้หรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า บริ ษทั คาดหวังว่าจะมีผลการดําเนินงานทีใกล้เคียงกับเป้ าหมายทีกําหนดไว้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ผูท้ ีจะลงทุนติดตั%ง Solar Rooftop ควรจะมีค่าไฟฟ้ าต่อเดือน เดือนละเท่าใดจึงจะคุม้ ค่าต่อ
การลงทุน
ประธานฯ ชี%แจงว่า ควรจะมีค่าไฟฟ้ าในอัตราตั%งแต่ >,!!! บาท ต่อเดือนขึ%นไป จึงจะคุม้ ค่าการลงทุน
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื องธุรกิจรี ไซเคิลนํ%าทีในปั จจุบนั ตามนิคมอุตสาหกรรมหรื อโรงแรมต่างๆ มีระบบรี ไซเคิล
นํ%าใช้อยู่แล้วหรื อไม่ และโอกาสที บริ ษทั จะเจาะตลาดในกลุ่มนี% มีมากน้อยเพียงใด นอกจากนี% โรงงานที ตั%งใกล้แม่น% าํ จะมี
กฎหมายควบคุมให้มีระบบบําบัดนํ%าเสี ยทีดีบริ ษทั เห็นว่ามีโอกาสอย่างไร รวมถึงในภาคตะวันออกของประเทศในบางพื%นที
ประสบปั ญหาขาดแคลนนํ%า ไม่ทราบว่าโรงงานเหล่านั%นมีระบบรี ไซเคิลนํ%าทีดีหรื อไม่ และจะเป็ นโอกาสให้แก่บริ ษทั ในการ
เข้าตลาดกลุ่มนี%ได้หรื อไม่
ประธานฯ ชี%แจงว่า ปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมทีตั%งอยูร่ ิ มแม่น% าํ กฎหมายได้กาํ หนดว่าห้ามโรงงานทิ%งนํ%าเสี ย
ลงในแม่น% าํ อย่างเด็ดขาด ฉะนั%นโรงงานเหล่านั%นจึงมีระบบรี ไซเคิลนํ%าอยูแ่ ล้ว รวมถึงโรงงานในแถบ Eastern Seaboard ด้วย
อย่างไรก็ตามยังมีโรงงานบางแห่ งทียังขาดแคลนอยู่ นอกจากนี% ลูกค้าทีสําคัญคือกลุ่มโรงแรมทีตั%งอยูร่ ิ มทะเลทีมีปัญหาขาด
แคลนนํ%า แต่เนืองจากธุรกิจโรงแรมจะต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ เนืองจากต้องรอช่วง low season จึงมีความล่าช้า โดย
ในปั จจุบนั มีโรงแรมหลายแห่งทีใช้ระบบรี ไซเคิลนํ%าของบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างวางแผนระบบงานต่างๆ
จากนั%นไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามอื นใดอี ก ประธานฯ จึ งขอให้ทีประชุมรับทราบผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ประจําปี 9
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 9
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พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสําหรับปี สิ1นสุ ดวันที* /+ ธันวาคม ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ% นสุ ดวันที ธันวาคม 9
ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
หลังจากนั%นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เมือพิจารณาจากงบการเงินเรื องนโยบายการจ่ายเงินปั นผล เนื องจากในปี ทีผ่านมาบริ ษทั
ได้ช% ีแจงว่าบริ ษทั ยังมีขาดทุนสะสมอยูจ่ ึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ท% งั หมด สําหรับปี นี% หากบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด มี
การปั นผลให้กบั บริ ษทั ในอัตราทีสูงขึ%น บริ ษทั ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีสูงพอสมควร จึงขอทราบสาเหตุทีบริ ษทั
เก็บเงินสดไว้ทีบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด ไม่ทราบว่าบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด มีแผนทีจะลงทุนใหญ่ในอนาคตหรื อไม่
อย่างไร
ประธานฯ ชี% แจงว่า บริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด มีแผนทีจะขยายกําลังการผลิตในอนาคต ดังนั%นจึงจําเป็ นที
จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึงสํารองไว้ในการขยายกําลังการผลิต และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลนั%นได้มีการนําเสนอ
ในที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาทบทวนอีกครั%ง ซึ งที ประชุมได้กาํ หนดให้เป็ นการปั นผลจากงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ซึงได้มีการระบุไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
จากนั%นไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามอืนใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ% นสุ ดวันที ธันวาคม 9 ตามทีเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี%
เห็นด้วย ,!=9,9 = เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !.!! ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง ! เสี ยง
วาระที* 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผล ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 9 ตามที ปรากฏในงบการเงิ น
เฉพาะบริ ษทั บริ ษทั มีผลกําไรสุทธิ จํานวน , = ,! ; บาท หักสํารองตามกฎหมาย ;, =, บาท คงเหลือกําไรสุ ทธิ หลัง
หักสํารองตามกฎหมาย 9 , 9 ,; บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานประจําปี 9 ในอัตราหุน้ ละ !. > บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน ; ,!!!,!!! บาท คิด
เป็ นร้อยละ > . ของกําไรสุ ทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลที กําหนดไว้ของ
บริ ษทั โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที 9 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที 8 พฤษภาคม
2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที 21 พฤษภาคม 2558
หลังจากนั%นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เครื องหมาย XD ขึ%นวันที ! เมษายน
หมายถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการถือหุน้ ใช่
หรื อไม่
เลขานุการบริ ษทั ชี%แจงว่า ในระบบซื% อขายหลักทรัพย์จะแสดงสัญลักษณ์ทีเกียวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
เพือให้ผูล้ งทุนได้รับทราบล่วงหน้า วันทําการ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน เพือให้สิทธิ ใดๆ ซึ งเครื องหมาย XD (Excluding
Dividend) หมายถึง ผูซ้ %ือหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปั นผล
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จากนั%นไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามอืนใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลประจําปี 9 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี%
เห็นด้วย

,!==,9 = เสี ยง

ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
คิดเป็ นร้อยละ !.!! ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง ! เสี ยง
วาระที*

พิจารณาเลือกตั1งกรรมการแทนกรรมการทีต* ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
ประกอบกับข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ และข้อ กําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั มี จาํ นวนไม่น้อยกว่า คน ซึ งที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผู ้
แต่งตั%ง และกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี จํานวนหนึ งในสาม
หรื อจํานวนที ใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม โดยกรรมการที ต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที สองภายหลังการจด
ทะเบี ยนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่ วนในปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที อยู่ในตําแหน่ งนานที สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง
กรรมการทีต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการ = ท่าน ซึ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
มีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน ท่าน ได้แก่
1. นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ
. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั%งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั%งคณะยกเว้นกรรมการที
มีส่วนได้เสี ยได้ทาํ หน้าทีเป็ นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทั%งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีกําหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการเลือกตั%งกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระทั%ง 3 ท่าน ซึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึง โดยประวัติยอ่ ของทั%ง
3 ท่าน ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
อนึ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตั%งเป็ น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ทีได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชือเข้ามา
หลังจากนั%นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึงปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ทีประชุมลงมติ โดยใช้บตั รลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั%งกรรมการทั%ง ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี%
. นายเอกราช กลัดพันธุ์
เห็นด้วย 9, =,! = เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !.!!
ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 9 !,9!! เสี ยง
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. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
เห็นด้วย >, =,! = เสี ยง
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ !.!!

ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง 9 !,9!! เสี ยง
. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
เห็นด้วย 9, =,! = เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ !.!!

ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง 9 !,9!! เสี ยง
วาระที* ;

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงทั%งจากบริ ษทั จดทะเบียนทีอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และ
ระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
เป็ นอัตรา ดังนี%
เบี%ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ ษทั
,!!! บาท/ครั%ง
- กรรมการบริ ษทั
>,!!! บาท/คน/ครั%ง
เบี%ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
,!!! บาท/ครั%ง
- กรรมการตรวจสอบ
>,!!! บาท/คน/ครั%ง
เบี%ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน
,!!! บาท/ครั%ง
- กรรมการค่าตอบแทน
!,!!! บาท/คน/ครั%ง
บําเหน็จ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
>!,!!! บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
,!!! บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ
=!,!!! บาท/คน/ปี
- กรรมการทีมิใช่กรรมการตรวจสอบ
!,!!! บาท/คน/ปี
สิ ทธิประโยชน์อืน
- ไม่มี โดยเบี%ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการทีมาประชุม
หลังจากนั%นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึงปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ทีประชุมลงมติ
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ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี%
เห็นด้วย ,! , = เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ==.= !9 ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !.!! ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 9!,9!! เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !.!9= ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที* 7

พิจารณาแต่ งตั1งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี
ประธานฯ ได้แจ้งต่ อที ประชุ ม ว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
ซึ ง
กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั%งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึงได้พิจารณามาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ความเชียวชาญในการสอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชี โดยเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอืนในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษทั
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั%ง
- นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ;
หรื อ
- นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
หรื อ
- นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ;;=
จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี
โดยกําหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,410,000 บาท เท่ากับปี 2557 ทีผ่านมา โดยไม่มีค่าบริ การอืนๆ
ทั%งนี% ผูส้ อบบัญชี ตามรายชือทีเสนอดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั
ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาตั%งแต่ปี 2554 และ
ปฏิ บัติ หน้าที ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ได้เ ป็ นอย่างดี ต ลอดมา ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัทย่อย สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็ นว่าควรเสนอแต่งตั%งผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
หลังจากนั%นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถาม ซึ งปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ทีประชุมลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั%งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี
ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี%
เห็นด้วย 9,= =,! =
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย ! เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ !.!! ของจํานวนหุน้ ทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 9!,9!! เสี ยง
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วาระที*

พิจารณาเรื*องอืน* ๆ
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที ประชุ ม ว่า ตามที บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ง คํา ถามที จะให้ บ ริ ษ ัท หรื อ
คณะกรรมการชี%แจงในประเด็นทีเกียวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ คราวนี% ได้ต% งั แต่วนั ทีบริ ษทั ออก
หนังสื อเชิญประชุมวันที ! มีนาคม
จนถึงวันที ! เมษายน
นั%น ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดส่งคําถาม
จากนั%น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นในที ประชุมซักถามหรื อเสนอข้อคิ ดเห็ นอื นๆ และมีผูถ้ ือหุ ้น
สอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี%
ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ ง ชือคุณธี ระพันธ์ แสงไพบูลย์ ประกอบอาชีพทันตแพทย์ ได้แนะนําตัวและขอเสนอตัวให้ที
ประชุมพิจารณาเลือกตั%งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ในการประชุมครั%งหน้า
ผูถ้ ือหุ ้น มีขอ้ สังเกตพบว่ามีผูท้ าํ การตลาด Solar Rooftop ได้มีการโฆษณาผ่าน Social Media หรื อ Facebook
จึงขอทราบว่าบริ ษทั มีแผนที จะโฆษณาผ่านสื อออนไลน์เหล่านี% บา้ งหรื อไม่ นอกจากนี% ยงั มีขอ้ สังเกตจากกลุ่มผูท้ ีเลี%ยงปลา
คาร์ปทีอาจจะมีความกังวลเรื องไฟฟ้ าทีไม่เสถียรซึงจะทําให้ปลาทีเลี%ยงไว้ขาดอ็อกซิเจนและตายได้ ซึงหากเจาะตลาดในกลุ่ม
นี%ได้ก็จะทําให้บริ ษทั มีรายได้เพิมขึ%น นอกจากนี% ยงั พบว่าบางพื%นทีในเขตภาคเหนื อมีการเผาเศษวัชพืชและเศษวัตถุดิบต่างๆ
จึงขอทราบว่าบริ ษทั จะมีโอกาสทําโรงไฟฟ้ าชีวมวลในเขตพื%นทีภาคนี%ได้หรื อไม่
ประธานฯ ชี% แจงว่า การโฆษณาทางเว็บไซต์และสื อออนไลน์ต่างๆ มีอยู่ในแผนงานที ได้จดั เตรี ยมไว้ และ
ลูกค้ารายแรกของบริ ษทั เป็ นผูท้ ีเลี%ยงปลาคาร์ป ส่วนการทําธุรกิจโรงไฟฟ้ าชีวมวลบริ ษทั มีความสนใจทีจะดําเนิ นการแต่ตอ้ ง
หาวิธีการทําอย่างไรให้มีเชื%อเพลิง
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า หลังคา Metal Sheet มีแนวโน้มอุตสาหกรรมอย่างไรและมีกลยุทธ์ทางการตลาดเป็ น
อย่างไร ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นเพียงผูข้ ายเหล็กให้กบั โรงรี ดหรื อบริ ษทั มีโรงรี ดด้วย และบริ ษทั มีนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเกียวข้องกับ
หลังคา Metal Sheet หรื อไม่ เช่น ผลิตหลังคา Metal Sheet แบบกันเสี ยง หรื อ Metal Sheet ทีกันความร้อนได้ เป็ นต้น
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า ตลาดอุตสาหกรรม Metal Sheet ในปี ทีผ่านๆมามีการเติบโตขึ%นอย่างมาก ส่ วน
หนึงมาจากการขยายตัวของธุรกิจประกอบชิ%นส่วนรถยนต์ อีกส่วนหนึงมาจากการทีโรงงานต่างๆ ย้ายสถานประกอบการเพือ
หลีกเลียงนํ%าท่วมทําให้มีการก่อสร้างมากกว่าปกติ แต่ในภาวะการณ์ปัจจุบนั นั%น มีการเพิมจํานวนโรงงานประกอบชิ%นส่ วน
รถยนต์น้อยมาก จึ งคาดว่าในปี นี% อาจมีการชะลอตัวลง นอกจากนี% บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบกิ จการรี ดหลังคารวมทั%งให้บริ การ
ติดตั%งหลังคาด้วย ส่ วนเรื องนวัตกรรมใหม่ๆ บริ ษทั มีพนั ธมิตรในต่างประเทศ ได้แก่ บริ ษทั SANKO ประเทศญีปุ่ น ซึ ง
สามารถให้การสนับสนุนเกียวกับวัสดุพิเศษต่างๆ ได้ ส่ วนผลิตภัณฑ์อืนๆ ทีสามารถต่อยอดได้คาดว่าจะเกียวข้องกับธุรกิจ
Solar Rooftop
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนและรถไฟฟ้ าบริ ษทั มีการทําผนังกันเสี ยงด้วยหรื อไม่
ประธานฯ ชี%แจงว่า บริ ษทั ได้มีการทําผนังกันเสี ยงบนทางด่วนและรถไฟฟ้ าบางสายในกรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ทีดินทีเตรี ยมไว้สาํ หรับก่อสร้างทําโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ขณะนี%
เป็ นทีดินเปล่าและมีการทําประโยชน์บนทีดินนั%นหรื อไม่
ประธานฯ ชี%แจงว่า ทีดินทีจังหวัดฉะเชิงเทราบริ ษทั ได้ให้มีการเช่าพื%นทีเพือเป็ นคลังสิ นค้า ส่ วนทีดินทีเตรี ยม
ไว้สาํ หรับทําโครงการพลังงานลมบริ ษทั ไม่ได้ซ%ือกรรมสิ ทธิEในทีดินแต่เป็ นการเช่าพื%นที
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า วัตถุดิบโพลีเอสเตอร์ ผสมไฟเบอร์ กลาสช่วงปี ที ผ่านมาราคาลดลงพอสมควร ผลการ
ดําเนินงานในไตรมาสทีหนึงของปี นี%จึงน่าจะมีรายได้จากส่วนต่างพอสมควร แนวโน้มในอนาคตจะเป็ นอย่างไรจากต้นทุนที
ลดลงค่อนข้างสูง
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี%แจงว่า ราคาต้นทุนวัตถุดิบลดลงเนืองมาจากราคานํ%ามันทีลดลง แต่เนื องจากในปั จจุบนั มี
การแข่งขันทางการตลาดสูง ทําให้ในส่วนนี%ก็เป็ นส่วนช่วยทีทําให้บริ ษทั มีสภาพการขายทีดีข% ึน
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จากนั%นไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม/มีขอ้ เสนอแนะอืนใดอีก ประธานฯ จึ งกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที สละเวลา
มาร่ วมประชุมในวันนี% และให้การสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั ด้วยดีมาตลอด และปิ ดประชุมเวลา . ; น.
ลงชือ นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานทีประชุม
( นายสุรเดช บุณยวัฒน )
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