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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
 

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� 
ของ 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากดั (มหาชน) 
        

 

ประชุมเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� เวลา  !.!! น. ณ หอ้งประชุม �!  ชั%น � พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที�   
ซอยพรีเมียร์ � ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

นายสุรเดช บุณยวฒัน ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�ประธานที�ประชุม ไดแ้ถลงให้ที�ประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมครั% งนี%  มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน �9 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้�,!!;,99  หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 
�= ราย นับจํานวนหุ้นได้ �!>,�;;, >� หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นมาประชุมทั% งสิ%นจํานวน �> ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได ้
�!=,�;�,=�= หุน้ คิดเป็นร้อยละ >=.9��! ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั%งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
จากนั%นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� 

อนึ�ง ระหวา่งดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม โดยทา้ยที�สุดมีผูถื้อหุน้มาประชุม
ดว้ยตนเองจาํนวน ;� ราย นับจาํนวนหุ้นได ้   ,��!,!9  หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน �; ราย นับจาํนวนหุ้นได ้
�!>,� =,>>� หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้มาประชุมทั%งสิ%นจาํนวน 9> ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้� �,!==,9�= หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9�.>=== 
ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั%งหมด 
 จากนั%น ประธานฯ ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีของบริษทัที�มาร่วมประชุมดงันี%  
  . นายสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ 
      ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
 �. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      กรรมการค่าตอบแทน 
 �. นายชยัวฒัน์  นิตยาพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ;. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 �. นายเอกราช  กลดัพนัธ์ุ  กรรมการ 
 >. นายสมชาย  ชุณหรัศมิE   กรรมการ 
 9. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์  กรรมการ 
 �. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 =. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 สาํหรับกรรมการที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคือ นางดวงทิพย ์เอี�ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน 
ซึ�งติดภารกิจในต่างประเทศ 

นอกจากนี%ยงัมีผูบ้ริหารที�ดูแลงานดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นกฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบ � เรื�องดงันี%  
  . ชี%แจงถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น � กรณี ดงันี%  

 .  กรณีที�ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะที�ผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะ
เสนอใหที้�ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่   ถา้มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั%นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนที�ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
จากการลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั%นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษทัเพื�อนาํไปนบั
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คะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที�ประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั%น และการนับ
คะแนนเสียงใหน้บั   หุน้ เป็น    เสียง 

อยา่งไรก็ตาม เฉพาะในวาระที� � เรื�องการพิจารณาเลือกตั%งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระนั%นจะ
ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านใชบ้ตัรลงคะแนนเลยโดยไม่มีการสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เนื�องจากเป็น
วาระที�สาํคญั 

 .� กรณีผูรั้บมอบฉันทะที�ผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงที�ใชน้บัเป็นมติที�ประชุม 

�. เรื�องบริษทัมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั%งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื�อง 
ตั%งแต่เดือนมกราคม ���9 ถึงวนัที� �  ธนัวาคม ���9 ซึ�งปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื�องหรือเสนอชื�อบุคคลเขา้มาให้
พิจารณา 

จากนั%นประธานฯ ไดเ้ริ�มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี%  
 
วาระที* +  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี ���- 
  ประธานฯ ขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���9 ซึ� งประชุม
เมื�อวนัที� �; เมษายน ���9 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซึ� งปรากฏวา่ไม่มี    
ผูถื้อหุน้รายใดสอบถามหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���9 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� �; 
เมษายน ���9 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี%  
 เห็นดว้ย � �,�;=,��= เสียง  คิดเป็นร้อยละ  !!.!!    ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง ! เสียง  
 
วาระที* � รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี ���- 
 ประธานฯ ขอให ้นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในปี ���9 ใหที้�ประชุมทราบ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี ���9 ใหที้�ประชุมทราบ สรุปไดด้งันี%  
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างของบริษทั ณ วนัที� �  ธันวาคม ���9 บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื�อ
สิ�งแวดลอ้ม และผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยมีบริษทัยอ่ยจาํนวน � บริษทั ไดแ้ก่ ( ) บริษทั พรีเมียร์ โฮม  
แอพพลายแอนซ์ จาํกดั (PHA) ซึ�งประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื�องใชไ้ฟฟ้าที�มีคุณสมบติัในการประหยดัพลงังาน 
โดยบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ ==.=9  (�) บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั (IGC) ซึ�งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9�.>! และ (�) บริษทั พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จาํกดั (PPW) ซึ� งอยูร่ะหวา่ง
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม โดยบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ �!.!! 
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 ลกัษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้; กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงันี%  
  . กลุ่มผลิตภณัฑ์เพื�อสิ�งแวดลอ้ม อยู่ภายใตก้ารดาํเนินการของบริษทั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ระบบบาํบดันํ% าเสีย 
อุปกรณ์สาํหรับระบบบาํบดันํ% าเสีย ผลิตภณัฑถ์งัสาํรองนํ% า และการใหบ้ริการดูแลระบบบาํบดันํ% าเสีย 
 �. กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการของบริษทั ไดแ้ก่ หลงัคาเหลก็รีดลอน 
ที�ใชต้ามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซีเมนตเ์สริมใยแกว้ที�ใชป้ระดบัตกแต่งอาคารและสถานที�ต่างๆ ผนงักนัเสียง ผลิตภณัฑ์
ที�ใช้สําหรับบรรจุสารเคมีที�ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ที�ทาํจากอะครีลิค เช่น อ่างอาบนํ% า อ่างลา้งหน้า และ
ผลิตภณัฑที์�ใชใ้นห้องนํ% า เป็นตน้ และผลิตภณัฑร์ะบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั%งบนหลงัคา หรือ 
Solar Rooftop 
 �. กลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ประหยดัพลงังาน อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการของ PHA ไดแ้ก่ ตูแ้ช่เยน็ ตูแ้ช่
แขง็ ตูแ้ช่ไวน์ ตูก้ดนํ% าร้อนเยน็ ซึ�งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด ์Mirage 
 ;. กลุ่มธุรกิจพลงังานสะอาด อยู่ภายใตก้ารดาํเนินการของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์หรือ Solar Farm ซึ�งปัจจุบนัมีจาํนวน � โรง ตั%งอยูที่�จงัหวดัสระบุรี โดยแต่ละโรงจะมีกาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า
ที� � เมกะวตัต ์ 
 ยอดขายรวมปี ���� - ���9 บริษทัมียอดขายรวมในปี ���� จาํนวน  ,�!� ลา้นบาท มียอดขายรวมในปี ���> 
จาํนวน  ,� ! ลา้นบาท และมียอดขายรวมในปี ���9 จาํนวน  ,9 ; ลา้นบาท โดยในปี ���9 มียอดขายรวมเพิ�มขึ%นจากปี 
���> ร้อยละ  �.�  และมียอดขายรวมในปี ���> เพิ�มขึ%นจากปี ���� ร้อยละ  �.=9  
 สัดส่วนของยอดขายรวม ปี ���9 บริษทัมียอดขายจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อสิ�งแวดลอ้ม �>; ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ �! ของยอดขายทั%งหมด ยอดขายจากกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ;�= ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ �> 
ของยอดขายทั% งหมด ยอดขายจากกลุ่มธุรกิจพลงังานสะอาด ��� ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  9 ของยอดขายทั%งหมด และ
ยอดขายจากกลุ่มผลิตภณัฑ์เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ประหยดัพลงังาน  �� ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายทั%งหมด ทั%งนี%
สดัส่วนยอดขายปี ���9 และปี ���> มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อสิ�งแวดลอ้ม 
 ดา้นงบกาํไรขาดทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� �  ธนัวาคม ���9 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี%  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

���9 ���> เพิ�มขึ%น (ลดลง)  
ร้อยละ 

���9 ���> เพิ�มขึ%น (ลดลง) 
ร้อยละ 

รายไดร้วม  ,9��.>   ,��!.��  ;.!�  ,��9.;�  , �!.�;  �.;! 
กาํไรจากการดาํเนินงาน �;�. > � �.�!  �. > �;.=� =�.!> ( !.>>) 
กาํไรสาํหรับปี  =�.>�  ;=.>= ��.>� ��.�= =�.�= ( !.��) 

 

 สาเหตุหลกัที�ทาํใหก้าํไรจากการดาํเนินงานในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง เนื�องจากในช่วงตน้ปี ���9
เกิดสถานการณ์ทางการเมืองที�ไม่แน่นอน ทาํให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพยช์ะลอตวั ส่งผลให้ยอดขายกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์พื�อสิ�งแวดลอ้มและกลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม 
ในครึ� งปีหลงัสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ%น ทาํให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพยเ์ริ�มฟื% นตวั ทาํให้บริษทัมี
ยอดขายเพิ�มขึ%น อย่างไรก็ดีเนื�องจากระยะเวลามีจาํกดัประกอบกบัมีสภาวะการแข่งขนัสูง ทาํให้บริษทัตอ้งใชก้ลยุทธ์ทาง
การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื�อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทาํใหบ้ริษทัมีตน้ทุนการขายสูงขึ%นตามไปดว้ย 
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 ดา้นฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� �  ธนัวาคม ���9 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี%  
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

���9 ���> เพิ�มขึ%น (ลดลง)  
ร้อยละ 

���9 ���> เพิ�มขึ%น (ลดลง) 
ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม �,��!.9� �,� 9.�> ( .>!)  , 9�. �  ,   .>; �.9  
หนี% สินรวม  ,�� .=>  ,���.;> ( �.=!) ;��.�� ;�9.;� (!.�=) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ =��.�� 9��.;! ��.�� 9; .>  >9;.�   !.!! 

  
สาเหตุที�หนี% สินรวมในส่วนงบการเงินรวมลดลง เนื�องจากไดมี้การชาํระหนี% ซื%อทรัพยสิ์นของบริษทั อินฟินิท 

กรีน จาํกดั (IGC) รวมทั%งไดช้าํระหนี% เงินกูท้ั%งในส่วนของบริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (PPP) และส่วนของ IGC 
นอกจากนี% สาเหตุที�สินทรัพยร์วมในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ�มขึ%นจากปี ���> เนื�องจากมีลูกหนี% การคา้เพิ�มขึ%นตาม
สดัส่วนยอดขายที�เพิ�มขึ%น 
 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ในเดือนกนัยายน ปี ���� บริษทัไดมี้การลงนามประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต และในปี ���> บริษทัไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือและแบบ
ประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชั�น โดยจดัการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานและแนวทางปฏิบติังานแก่
พนักงานทุกระดับชั%น ในเดือนมีนาคม ปี ���9 บริษัทได้ดําเนินการยื�นขอรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต และเมื�อวนัที� ; เมษายน ���9 บริษทัไดรั้บการรับรองสถานะเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต นอกจากนี%บริษทัไดข้ยายผลแนวความคิดในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
ไปยงัคู่คา้และลูกคา้ของบริษทั โดยในเดือนที�ผ่านมาบริษทัร่วมกบับริษทัในกลุ่มพรีเมียร์จดังานสัมมนาซึ� งไดเ้ชิญคู่คา้และ
ลูกคา้มาร่วมงาน โดยสาระสาํคญัหนึ�งในงานไดมี้การเสวนาถึงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นดว้ย ทั%งนี% เพื�อให้เกิดการขยาย
ผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ%น 
 ด้านการพัฒนาอย่างย ั�งยืน บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการดําเนินธุรกิจที� มุ่งเน้น
ความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ั�งยืน (Harmonious Alignment of Success) ซึ� งมีองคป์ระกอบ � ส่วนคือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังาน
มั�นคง สงัคมยั�งยนื” โดยองคป์ระกอบทั%ง � ส่วนนี%จะตอ้งมีความสมดุลและส่งเสริมซึ�งกนัและกนั ซึ�งบริษทัและบริษทัยอ่ยได้
ใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการขบัเคลื�อนธุรกิจ ทั%งการพฒันาขีดความสามารถในการผลิตสินคา้ การให้บริการที�เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม การพฒันากระบวนการทาํงานอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ รวมทั%งการสอดแทรกแนวความคิดเรื�องความรับผิดชอบต่อ
สงัคมใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร โดยผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ และลูกคา้ ไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั%งระยะสั%นและระยะยาว โดย 
ในส่วนของธุรกิจขอยกตวัอยา่งการดาํเนินธุรกิจที�รักษาสิ�งแวดลอ้ม เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�สามารถลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง  �,;�� ตนัต่อปี หรือกรณีผลิตภณัฑข์องบริษทัไดมี้ส่วนช่วยในการคืนนํ% าดีสู่ธรรมชาติ โดย
เทียบเท่ากบัปริมาณนํ% าในเขื�อนบางลาง จงัหวดัยะลา ซึ�งเป็นเขื�อนที�มีขนาดใหญ่อนัดบั = ของประเทศ  
 ในส่วนของพนกังาน บริษทัไดมี้การนาํระบบ ISO 9001 ISO  ;!!  ISO 50001 ISO 26000 ISO 31000 และ
มาตรฐาน มอก. ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจดัการ รวมทั%งยงัมีระบบ Knowledge Management ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 
สู่พนกังาน และระบบ Happy 8 Work Place ที�ดูแลให้พนกังานทาํงานอยา่งมีความสุข นอกจากนี%บริษทัยงัไดจ้ดัทาํโครงการ
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม เพื�อผลกัดนัให้
ชุมชนไดพ้ฒันาตนเองและเกิดความเขม้แข็ง โดยร่วมกับชุมชนหมู่บ้านโคกขี% เหล็ก ซึ� งตั% งอยู่ที�  ต.หนองกี� อ.กบินทร์บุรี         
จ.ปราจีนบุรี ซึ� งเป็นบริเวณใกลเ้คียงกบัที�ตั%งโรงงาน ดว้ยการวางกรอบพฒันาชุมชนออกเป็น 9 ดา้น คือ  . ดา้นเศรษฐกิจ
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พอเพียง �. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม �. ดา้นสุขอนามยั ;. ดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณี �. ดา้นพฒันาคน 
>. ดา้นการบริการจดัการชุมชน และ 9. ดา้นความมั�นคงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยในปีที�ผา่นมาบริษทัไดช่้วยบริหาร
จดัการดา้นต่างๆ หลายด้าน เช่น การจัดทาํโรงผลิตนํ% าดื�มทาํให้ลดรายจ่ายได้จาํนวนมาก การจดัทาํปั|มนํ% าเคลื�อนที�ที�ใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ โดยบริษทัไดมี้การเชิญชวนบริษทัและองคก์รอื�นๆ ที�มีความชาํนาญในดา้นต่างๆ ร่วมกนัพฒันา
ชุมชนหมู่บา้นโคกขี% เหลก็ เพื�อใหก้ลายเป็นชุมชนตน้แบบในการพฒันาชุมชนอื�นๆ ต่อไป 
 ในส่วนของสงัคม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การสนบัสนุนและทาํงานร่วมกบัหน่วยงานพฒันาความยั�งยนืของ
สงัคมของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ไดแ้ก่  
  . มูลนิธิยวุพฒัน์ มุ่งเนน้การพฒันาดา้นการศึกษาและเยาวชน 
 �. มูลนิธิเพื�อ “คนไทย” มุ่งเนน้การพฒันาความอยูดี่มีสุข และการมีส่วนร่วมของคนไทย 
 �. มูลนิธิเอน็ไลฟ มุ่งเนน้การดูแล ฟื% นฟ ูและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและธรรมชาติ 
 นอกจากนี%กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ยงัทาํงานร่วมกบัภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื�อให้ภาคีไดส้ร้างกลไกขบัเคลื�อนให้เกิด
การมีส่วนร่วมเพื�อส่วนรวมมากขึ%น ตวัอยา่งภาคีเครือข่ายและโครงการที�กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และมูลนิธิไดท้าํงานร่วมกนั เช่น 
องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชั�น (ประเทศไทย) คณะกรรมการดูแลกาํกบักิจการที�ดีของสาํนักงานกองทุนสนบัสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ (สสส.) การจดัตั%ง “กองทุนรวม คนไทยใจดี” ซึ� งเป็นกองทุนที�ระดมเงินจากผูล้งทุนนาํไปลงทุนในกิจการที�มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นตน้ ซึ�งการดาํเนินการต่างๆ ของกลุ่มมูลนิธิและภาคีก่อใหเ้กิดการพฒันาความยั�งยนืของสงัคมใน
วงกวา้ง (Social Impact) ครอบคลุมการพฒันาสงัคมในดา้นต่างๆ ทั%งเรื�องการศึกษา สิ�งแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมเพื�อส่วนรวม 
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นตน้ 
 หลงัจากนั%นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ รายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่มสิ�งแวดลอ้ม แบ่งเป็นส่วนงานบริการร้อยละเท่าใด และเป็นงาน
ที�ลูกคา้ซื%อซํ% าร้อยละเท่าใด 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ รายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่มสิ�งแวดลอ้มแบ่งเป็นรายไดจ้ากงานบริการร้อยละ  ! และ
เป็นลกัษณะงานซื%อซํ% าของลูกคา้เดิมร้อยละ70-80 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เอกชน 
 ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า เนื�องจากปัจจุบนับริษทัไดมี้นโยบายในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ดงันั%นการประมูล
งานจากภาครัฐทั%งหมดจะไดเ้ฉพาะบริษทัที�ไดรั้บการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตหรือไม่ 
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ บริษทัพยายามผลกัดนัให้ภาครัฐพิจารณาตามที�ท่านผูถื้อหุ้นไดก้ล่าว แต่การแกไ้ขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั�นตอ้งใชร้ะยะเวลา บริษทัซึ�งเป็นภาคเอกชนไดป้ระกาศเจตนารมณ์ที�ชดัเจน และไดเ้ชิญชวนคู่คา้ใหเ้ขา้ใจเรื�อง
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นและเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวดว้ย  
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เนื�องจากถงัเก็บนํ% า ถงับาํบดันํ% าเสีย ของบริษทัไม่ค่อยพบตามร้านคา้ทั�วไป จึงขอสอบถาม
วา่ นโยบายการคา้ส่วนใหญ่เป็นการขายตรงเขา้โครงการหรือไม่ เนื�องจากตามร้านคา้ Modern Trade จะมีผลิตภณัฑข์อง 
คู่แข่งทางการตลาดที�สําคญัวางจาํหน่าย และบริษทัมีแผนที�จะขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม) หรือไม่ เนื�องจากมีโอกาสเติบโตทางการ
ตลาดมาก จึงเห็นวา่ถงัเก็บนํ% าและถงับาํบดันํ% าเสียน่าจะมีโอกาสเพิ�มขึ%นตามไปดว้ย 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี% แจงว่า การกระจายสินคา้ไปสู่ร้านคา้ Modern Trade อยูใ่นแผนการของบริษทัที�จะนาํ
สินคา้ไปวางจาํหน่ายในอนาคตอนัใกลนี้%  ส่วนการกระจายสินคา้สู่กลุ่มประเทศ CLMV และรวมถึงประเทศอื�นๆในกลุ่ม
อาเซียน (AEC) บริษทัไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�อง โดยปัจจุบนัไดมี้การจาํหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนร้านคา้ต่างๆ ในแทบทุก
ประเทศ  
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 ประธานฯ ชี%แจงเพิ�มเติมวา่ ระบบบาํบดันํ% าเสียที�บริษทัดาํเนินการเป็นระบบบาํบดันํ% าเสียแบบครบวงจรที�นาํนํ% า
เสียไปรีไซเคิลและนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ� งระบบต่างๆ เหล่านี% มีขนาดใหญ่ ทาํให้นาํไปวางจาํหน่ายตามร้านคา้ไดน้อ้ย ดงันั%น
สินคา้ของบริษทัจึงขายเขา้โครงการเป็นหลกั 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในส่วนธุรกิจพลงังานสะอาดทราบวา่บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั (IGC) ไดมี้การซื%อที�ดิน
เปล่าเตรียมไว ้�! ไร่ จึงขอทราบว่าบริษทัมีแผนที�จะพฒันาที�ดินส่วนนี% เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์น
อนาคตหรือไม่ และบริษทัมีแผนการเพิ�มประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเวลาที�มีแสงแดดนอ้ยอย่างไร เพื�อให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงั � เมกะวตัต ์ตามที�ตกลงกบัไวก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั%งขอทราบความคืบหนา้ของธุรกิจพลงังาน
ลม  
 ประธานฯ ชี%แจงว่า ที�ดินดงักล่าวบริษทัไดเ้ตรียมไวเ้มื�อ �-; ปีที�ผ่านมาเพื�อทาํโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
(Solar Farm) เนื�องจากทุกจงัหวดัไดมี้การประกาศพื%นที�สีเขียวจาํนวนมาก  ซึ� งในการทาํ Solar Farm จะตอ้งใชพื้%นที�จาํนวน
มาก และตอ้งคาํนึงเรื�องเขตการใชที้�ดินใหถู้กตอ้งตามกฎหมายดว้ย อยา่งไรก็ตามการลงทุนในพื%นที�ดงักล่าวบริษทัยงัตอ้งรอ
นโยบายที�ชัดเจนจากภาครัฐก่อนจึงจะดาํเนินการได้  ส่วนการเพิ�มประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์นั%น บริษทัพยายาม
ดาํเนินการหลายวิธีพบวา่ในหลายๆ วิธี ราคาอุปกรณ์ที�จะนาํมาติดตั%งมีราคาสูงกวา่พลงังานที�จะไดรั้บ ซึ� งบริษทัอยูร่ะหวา่ง
ศึกษาวธีิการที�จะไดป้ระโยชน์สูงสุด อยา่งไรก็ตามบริษทัไดดู้แลทาํความสะอาดแผงโซล่าเซลลซึ์� งเป็นปัจจยัสาํคญัในการรับ
แสงอยูเ่สมอ นอกจากนี% ในส่วนของ Solar Rooftop บริษทัไดมี้บริการดูแลหลงัการขาย โดยภายหลงัจากติดตั%งแลว้จะมีการ
บาํรุงรักษาใหร้ะบบสามารถใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานลม เงื�อนไขหลกัส่วนหนึ�งของ
การทาํธุรกิจคือทาํเลที�ตั%งที�เหมาะสมซึ�งมีเพียงไม่กี�แห่งในประเทศ ซึ� งบริษทัสามารถเช่าพื%นที�ดงักล่าวไดเ้ป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
แต่อยา่งไรก็ตามเนื�องจากภาครัฐยงัไม่มีนโยบายที�แน่นอนประกอบกบัไม่มีความพร้อมในระบบสายส่ง ทาํให้บริษทัมีความ
จาํเป็นที�จะตอ้งชะลอโครงการไวก่้อน 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัมองแนวโนม้ในการเติบโตของธุรกิจ Solar Rooftop อยา่งไร  
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ Solar Rooftop เป็นการใชพ้ลงังานทดแทนที�ดีที�สุดในการเสริมแหล่งพลงังานหลกัที�ไม่
สมํ�าเสมอ อีกทั%งการติดตั%งเพื�อใชใ้นครัวเรือนจะทาํใหเ้จา้ของบา้นประหยดัค่าไฟไดม้าก ปัจจุบนัตลาดสินคา้แผงโซล่าเซลลมี์
การแข่งขนัสูง รวมทั%งมีการพฒันาวิธีการผลิตทาํให้ได้สินคา้ที�ดีขึ%นทาํให้ราคาแผงโซล่าเซลล์ลดลง โดยในบางประเทศ
นอกจากจะติดตั%งเพื�อประหยดัค่าไฟแลว้ยงัเพื�อป้องกนัความไม่แน่นอนของระบบสายส่งอีกดว้ย นอกจากนี%แนวโนม้ธุรกิจ
ยานยนตใ์นอนาคตจะมีการทาํจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ซึ� งถา้เป็นไปไดก้ารมีระบบผลิตไฟฟ้าใชเ้องก็จะทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้าย
ไดม้ากขึ%น การทาํธุรกิจ Solar Rooftop นั%นบริษทัคาํนึงถึงคุณภาพเป็นหลกัจึงเลือกใชว้สัดุที�ไดม้าตรฐานตั%งแต่อุปกรณ์ติดยึด
ที�เป็นอลูมิเนียมเพราะไม่เกิดสนิมและมีความแขง็แรงทนทาน มีอายกุารใชง้านกวา่ �! ปี และมีระบบแปลงไฟที�ไดม้าตรฐาน
ที�สุด 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ปัจจุบนัธุรกิจ Solar Rooftop มียอดขายเท่าใด และในอนาคตอีก � ปีขา้งหนา้คาดวา่จะมี
ยอดขายเท่าใด 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ เนื�องจากบริษทัไดเ้ริ�มดาํเนินการในปีที�ผา่นมา ทาํใหมี้สดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 
� ของรายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑส์ายวสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม และคาดหวงัวา่จะมียอดขายเพิ�มขึ%นอยา่งต่อเนื�อง 
 ประธานฯ ชี% แจงเพิ�มเติมว่า ปัญหาของ Solar Rooftop นั%น ไม่ไดเ้กิดขึ%นจากไม่มีตลาด แต่เกิดขึ%นจากการ
ออกแบบและติดตั%งไม่ทนัต่อความตอ้งการ เนื�องจากจะตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัมีแผนการตลาดอยา่งไรที�จะทาํให ้Solar Rooftop ของบริษทัเป็นที�รู้จกัทั�วโลก หรือ
การสร้าง Brand ใหเ้ป็นที�รู้จกั การขยายหน่วยงานดงักล่าวใหเ้พิ�มขึ%นและมีความเติบโตมากขึ%น นอกจากนี%บริษทัมีความสนใจ
ในธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากพลงังานขยะมากนอ้ยเพียงใด และความเป็นไปไดที้�บริษทัจะเขา้ไปลงทุนในส่วนนี%หรือร่วมทุนกบั



7 

นกัลงทุนชาวญี�ปุ่นมีโอกาสมากนอ้ยเพียงใด หรือการนาํเทคโนโลยีหรือ Knowhow เขา้มาใช ้และในส่วนของใบอนุญาต
บริษทัมีสิทธิที�จะไดห้รือไม่ และขยะที�จะใชน้าํมาจากที�ใด เป็นตน้ 
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ บริษทัมีความสนใจพลงังานสะอาดทั%งหมด สาํหรับการทาํธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ
ตอ้งซื%อขยะจากผูที้�รับผิดชอบดูแลขยะของชุมชนและโรงงานควรตั%งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงเก็บขยะ แต่ส่วนมาก
ภายหลงัจากการทาํประชาพิจารณ์แลว้พบว่าชุมชนส่วนมากยงัไม่ตอ้งการให้มีโรงไฟฟ้าที�เดียวกับโรงเก็บขยะ สําหรับ
เทคโนโลยขีองประเทศญี�ปุ่นมีคุณภาพมากแต่ในขณะเดียวกนัก็มีตน้ทุนสูง ทาํให้ไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้ส่วนธุรกิจ 
Solar Rooftop เป็นธุรกิจใหม่ของบริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการสร้างทีมงานที�แข็งแกร่ง อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่ไดพิ้จารณา
เฉพาะการทาํ Solar Rooftop เท่านั%น แต่ยงัพิจารณาถึงธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการประหยดัพลงังานทั%งหมด โดยบริษทัมีกลยทุธ์
ในการสร้าง Brand ให้เป็นที� รู้จัก � เรื� องคือ เรื�องนํ% าและเรื�องพลงังาน โดยในอนาคตอาจเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนนํ% า 
โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและศูนยก์ารคา้ที�จะตอ้งใชน้ํ% าปริมาณมาก หากสามารถนาํนํ% ากลบัมารีไซเคิลไดก็้จะประหยดัการใช้
นํ% าไดสู้ง ซึ�งการรีไซเคิลนํ% าดงักล่าวบริษทัไดด้าํเนินการแลว้และอยูร่ะหวา่งการออกแบบระบบรีไซเคิลนํ% าให้กบัลูกคา้หลาย
ราย ส่วนเรื�องพลงังาน นอกจาก Solar Rooftop แลว้ บริษทัยงัทาํธุรกิจเกี�ยวกบัหลอดไฟ LED ที�ประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่
ร้อยละ �! และอยูร่ะหวา่งศึกษาธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการประหยดัพลงังานอื�นๆ อีกดว้ย 
 ผูถื้อหุ้น สอบถามความเป็นไปไดข้องธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานลม และวิธีแกไ้ขปัญหาเรื�องระบบสายส่ง 
รวมถึงตูแ้ช่ที�ประหยดัพลงังานของบริษทัมีลกัษณะตรงความตอ้งการของร้านคา้โลตสั หรือ 7-11 หรือไม่  และบริษทั
สามารถขายตูแ้ช่ใหก้บัลูกคา้กลุ่มนี%ไดห้รือไม่ จึงขอใหบ้ริษทัช่วยพิจารณาในส่วนนี%  
 ประธานฯ ชี% แจงว่า ตูแ้ช่ที�ร้านคา้โลตสัหรือ 9-   ตอ้งการเป็นตูแ้ช่ในลกัษณะแบบไม่มีฝาเป็นหลกั ซึ� งการ
สั�งซื% อจะมีลักษณะเป็นโครงการไม่สามารถวางขายได้ทั�วไป ส่วนตูแ้ช่ที�บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จํากัด 
ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนัมีคุณสมบติัประหยดัพลงังานและสามารถวางขายไดท้ั�วไป โดยลูกคา้ที�สําคญัของบริษทัจะเป็น
ร้านคา้รายย่อยในต่างจังหวดั ส่วนการเจาะตลาดในกลุ่มร้านคา้โลตสัหรือ 9-   บริษทัจะรับไปพิจารณา ส่วนเรื�องธุรกิจ
โรงไฟฟ้าจากพลงังานลม ภายหลงัจากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจพบว่า ในปัจจุบนัภาครัฐยงัไม่มีนโยบาย
สนบัสนุนเรื�องระบบสายส่ง ทาํใหโ้อกาสความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจต่อจึงค่อนขา้งนอ้ย  
 ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษทัสามารถขายไฟฟ้าในหมู่บ้านต่างๆ โดยไม่ใชร้ะบบสายส่งไดห้รือไม่ หรือการ
ขอใหภ้าครัฐเขา้มาเป็นผูร่้วมทุนกบับริษทั 
 ประธานฯ ชี% แจงวา่ กฎหมายไดร้ะบุว่าผูที้�สามารถขายไฟฟ้าไดคื้อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการไฟฟ้านครหลวง เท่านั%น บริษทัจึงไม่สามารถขายไฟฟ้าโดยไม่ใชร้ะบบสายส่งได ้สาํหรับเรื�องการขอใหภ้าครัฐเขา้มา
เป็นผูร่้วมทุนนั%นตอ้งศึกษาขอ้กฎหมายวา่เปิดโอกาสใหท้าํไดห้รือไม่ 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ จากข่าวที�ไดรั้บทราบมาบริษทัจะมีการ Takeover โรงไฟฟ้าในปีนี%จริงหรือไม่ 
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ บริษทัยงัไม่มีโครงการดงักล่าว 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ตามที�บริษทัถือหุ้นในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมเป็นสัดส่วนร้อยละ �! และมีผูร่้วมทุน
อื�นอีกร้อยละ �! จึงขอทราบวา่ผูร่้วมทุนกบับริษทัดงักล่าวคือใคร 
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ ผูร่้วมทุนคือ บริษทั เคเค เอน็เนอร์จี รีซอร์สเซส จาํกดั ซึ� งเป็นหุ้นส่วนรายเดิมที�ร่วมลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั ดว้ย 
 ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจรีไซเคิลนํ% า กรณีเป็นลูกคา้ที�ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือศูนยก์ารคา้ ถา้ใชร้ะบบ      
รีไซเคิลนํ% าของบริษทัเทียบกบัการซื%อนํ% าประปา หรือซื%อรถนํ% า ตน้ทุนจะต่างกนัอยา่งไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ การเปรียบเทียบตน้ทุนขึ%นอยูก่บัปริมาณการใชน้ํ% าและราคาค่านํ% าของแต่ละธุรกิจ 
เนื�องจากราคานํ% าในประเทศไทยไม่เท่ากนัขึ%นอยู่กบัแต่ละพื%นที� และหากกิจการอยู่ในพื%นที�ที�มีราคานํ% าสูงและมีการใชน้ํ% า
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ปริมาณมาก การรีไซเคิลนํ% ากลบัมาใชใ้หม่จะยิ�งคืนทุนไดเ้ร็ว ซึ�งส่วนใหญ่นํ% าที�รีไซเคิลแลว้จะใชใ้นห้องนํ% า รดนํ% าตน้ไม ้หรือ
ใชท้าํความสะอาดลานจอดรถ เป็นตน้  
 ประธานฯ ชี%แจงเพิ�มเติมวา่ นํ% าที�ไดภ้ายหลงัจากการรีไซเคิลแลว้จะมีหลายคุณภาพ ทั%งระดบัที�สามารถดื�มได้
และสาํหรับใชง้าน  
 ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า รายไดจ้ากธุรกิจรีไซเคิลนํ% าต่อปีมีจาํนวนเท่าใด และอีก � ปีขา้งหน้าจะมีการเติบโต
อยา่งไร และลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัใด รวมถึงสิ�งใดเป็นอุปสรรคในการเติบโตของธุรกิจนี%  
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ ปัจจุบนัความเขา้ใจของตลาดในการใชน้ํ% าที�ผา่นการรีไซเคิลแลว้เป็นเรื�องใหม่ โดย
ในเบื%องตน้บริษทัมุ่งเน้นที�กลุ่มอุตสาหกรรมและโรงแรมต่างๆ ซึ� งจะมีรายละเอียดของงานที�แตกต่างกนั เพราะถึงแมต้วั
สินคา้จะมีคุณภาพแต่การวางแผนและการติดตั%งตอ้งพิจารณาให้มีความเหมาะสมในแต่ละงาน ทั%งนี% ในอนาคตมีโอกาสที�จะ
เกิดวกิฤตการณ์ขาดแคลนนํ% าจึงมีความเห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวจะมีโอกาสเติบโตขึ%นอยา่งต่อเนื�อง 
 ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ผลิตภณัฑสิ์�งแวดลอ้มที�บริษทัดาํเนินการมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็น
สดัส่วนเท่าใด และอตัราการเติบโตในตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑสิ์�งแวดลอ้มเติบโตปีละเท่าใด 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ บริษทัมี ส่วนแบ่งการตลาด  (Market Share) ประมาณร้อยละ �!-;! ทั%งนี% ไม่เคยมี
การสํารวจที�แน่นอน ส่วนอตัราการเติบโตในตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑสิ์�งแวดลอ้มขึ%นอยูก่บัธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ
ก่อสร้าง  ประกอบกบัในปัจจุบนับริษทัมีผลิตภณัฑต์่างๆ ที�จะเพิ�มมูลค่าทางการตลาดได ้เช่น ระบบรีไซเคิลนํ% า  
 ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ในปี ���� จะมีแนวโนม้การเติบโตใกลเ้คียงกบัปี ���9 ที�ผ่านมาหรือไม่ รวมทั%งบริษทั
ตั%งเป้าหมายการเติบโตของรายไดไ้วร้้อยละเท่าใด 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ บริษทัมีความพยายามอยา่งเต็มที�ที�จะรักษาการเติบโตไม่ให้นอ้ยกวา่เดิม แต่ทั%งนี%
ขึ%นอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มหลายประการ ทั%งเรื�องการเมือง และความมั�นใจของผูล้งทุนในธุรกิจ เป็นตน้ 
 ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากผลการดาํเนินงาน ; เดือนแรกในปีนี%  บริษทัจะมีผลการดาํเนินงานใกลเ้คียงกับ
เป้าหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่  
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ บริษทัคาดหวงัวา่จะมีผลการดาํเนินงานที�ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ผูที้�จะลงทุนติดตั%ง Solar Rooftop ควรจะมีค่าไฟฟ้าต่อเดือน เดือนละเท่าใดจึงจะคุม้ค่าต่อ
การลงทุน  
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ ควรจะมีค่าไฟฟ้าในอตัราตั%งแต่ >,!!! บาท ต่อเดือนขึ%นไป จึงจะคุม้ค่าการลงทุน 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามเรื�องธุรกิจรีไซเคิลนํ% าที�ในปัจจุบนัตามนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงแรมต่างๆ มีระบบรีไซเคิล
นํ% าใชอ้ยู่แลว้หรือไม่ และโอกาสที�บริษทัจะเจาะตลาดในกลุ่มนี% มีมากน้อยเพียงใด นอกจากนี% โรงงานที�ตั%งใกลแ้ม่นํ% าจะมี
กฎหมายควบคุมใหมี้ระบบบาํบดันํ% าเสียที�ดีบริษทัเห็นวา่มีโอกาสอยา่งไร รวมถึงในภาคตะวนัออกของประเทศในบางพื%นที�
ประสบปัญหาขาดแคลนนํ% า ไม่ทราบวา่โรงงานเหล่านั%นมีระบบรีไซเคิลนํ% าที�ดีหรือไม่ และจะเป็นโอกาสให้แก่บริษทัในการ
เขา้ตลาดกลุ่มนี%ไดห้รือไม่ 
 ประธานฯ ชี%แจงวา่ ปัจจุบนัโรงงานอุตสาหกรรมที�ตั%งอยูริ่มแม่นํ% า กฎหมายไดก้าํหนดวา่ห้ามโรงงานทิ%งนํ% าเสีย
ลงในแม่นํ% าอยา่งเด็ดขาด ฉะนั%นโรงงานเหล่านั%นจึงมีระบบรีไซเคิลนํ% าอยูแ่ลว้ รวมถึงโรงงานในแถบ Eastern Seaboard ดว้ย 
อยา่งไรก็ตามยงัมีโรงงานบางแห่งที�ยงัขาดแคลนอยู ่นอกจากนี% ลูกคา้ที�สําคญัคือกลุ่มโรงแรมที�ตั%งอยูริ่มทะเลที�มีปัญหาขาด
แคลนนํ% า แต่เนื�องจากธุรกิจโรงแรมจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจ เนื�องจากตอ้งรอช่วง low season จึงมีความล่าชา้ โดย
ในปัจจุบนัมีโรงแรมหลายแห่งที�ใชร้ะบบรีไซเคิลนํ% าของบริษทัและอยูร่ะหวา่งวางแผนระบบงานต่างๆ 
 จากนั%นไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามอื�นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัประจาํปี ���9 
 ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี ���9 
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วาระที* /  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทสําหรับปี สิ1นสุดวนัที* /+ ธันวาคม ���- 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี สิ%นสุดวนัที� �  ธนัวาคม ���9 
ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดที�ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั%นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เมื�อพิจารณาจากงบการเงินเรื�องนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื�องจากในปีที�ผ่านมาบริษทั
ไดชี้%แจงวา่บริษทัยงัมีขาดทุนสะสมอยูจึ่งไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ั%งหมด สาํหรับปีนี%หากบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั มี
การปันผลใหก้บับริษทัในอตัราที�สูงขึ%น บริษทัก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราที�สูงพอสมควร จึงขอทราบสาเหตุที�บริษทั
เก็บเงินสดไวที้�บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั ไม่ทราบวา่บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั มีแผนที�จะลงทุนใหญ่ในอนาคตหรือไม่
อยา่งไร 
 ประธานฯ ชี% แจงว่า บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั มีแผนที�จะขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต ดงันั%นจึงจาํเป็นที�
จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนส่วนหนึ�งสาํรองไวใ้นการขยายกาํลงัการผลิต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั%นไดมี้การนาํเสนอ
ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนอีกครั% ง ซึ� งที�ประชุมไดก้าํหนดให้เป็นการปันผลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึ�งไดมี้การระบุไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 จากนั%นไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามอื�นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี สิ%นสุดวนัที� �  ธนัวาคม ���9 ตามที�เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี%  
 เห็นดว้ย � �,!=9,9�= เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง ! เสียง 
 
วาระที* 4 พจิารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2557 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี ���9 ตามที�ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะบริษทั บริษทัมีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน ��,�= ,!�; บาท หกัสาํรองตามกฎหมาย ;,  =,��� บาท คงเหลือกาํไรสุทธิหลงั
หกัสาํรองตามกฎหมาย 9�,�9 ,;�� บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี ���9 ในอตัราหุน้ละ !. > บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน ;�,!!!,!!! บาท คิด
เป็นร้อยละ > .�� ของกาํไรสุทธิหลงัหักสํารองตามกฎหมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้อง
บริษทั โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที� 9 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื�อตาม 
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัศุกร์ที� 8 พฤษภาคม 
2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที� 21 พฤษภาคม 2558  
 หลงัจากนั%นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เครื�องหมาย XD ขึ%นวนัที� �! เมษายน ���� หมายถึงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการถือหุน้ใช่
หรือไม่ 
 เลขานุการบริษทั ชี%แจงวา่ ในระบบซื%อขายหลกัทรัพยจ์ะแสดงสัญลกัษณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
เพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บทราบล่วงหนา้ � วนัทาํการ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน เพื�อให้สิทธิใดๆ ซึ� งเครื�องหมาย XD (Excluding 
Dividend) หมายถึง ผูซื้%อหลกัทรัพยไ์ม่ไดสิ้ทธิรับเงินปันผล  
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 จากนั%นไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามอื�นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี ���9 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี%  
 เห็นดว้ย � �,!==,9�= เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง ! เสียง 
 
วาระที* �  พจิารณาเลอืกตั1งกรรมการแทนกรรมการที*ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� ประกอบกบัขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้  � และขอ้  � กาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกว่า � คน ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
แต่งตั%ง และกาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหนึ�งในสาม 
หรือจาํนวนที�ใกลที้�สุดกับส่วนหนึ� งในสาม โดยกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการจด
ทะเบียนบริษทัให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการ = ท่าน ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� มีกรรมการที�ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน � ท่าน ไดแ้ก่ 
 1.  นายเอกราช        กลดัพนัธ์ุ          กรรมการ 
 �.  นางวไลรัตน์      ผอ่งจิตต ์           กรรมการ 
 �.  นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั%งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการทั%งคณะยกเวน้กรรมการที�
มีส่วนไดเ้สียไดท้าํหนา้ที�เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั%งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที�กาํหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบติังาน
ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผ่านมาแลว้เห็นวา่ สมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเลือกตั%งกรรมการที�พน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระทั%ง 3 ท่าน ซึ�งมีคุณสมบติัเหมาะสมกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหนึ�ง โดยประวติัยอ่ของทั%ง 
3 ท่าน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 อนึ� ง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั%งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑที์�ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื�อเขา้มา 
 หลงัจากนั%นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ�งปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 
จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั%งกรรมการทั%ง � ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี%  
  . นายเอกราช  กลดัพนัธ์ุ 
 เห็นดว้ย � 9,��=,!�= เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 9 !,9!! เสียง 
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 �. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์
 เห็นดว้ย � >,��=,!�= เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 9 !,9!! เสียง 
 

 �. นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก ์
 เห็นดว้ย � 9,��=,!�= เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 9 !,9!! เสียง 
 
วาระที* ;  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการค่าตอบแทนไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั%งจากบริษทัจดทะเบียนที�อยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายได ้และ
ระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ที�ความ
รับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี ���� เป็นอตัรา ดงันี%  

เบี%ยประชุมคณะกรรมการบริษทั  
-  ประธานกรรมการบริษทั  � ,!!!    บาท/ครั% ง  
-  กรรมการบริษทั    >,!!!    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 
บาํเหน็จ 
-  ประธานกรรมการบริษทั  �>!,!!!    บาท/ปี  
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ���,!!!    บาท/ปี 
-  กรรมการตรวจสอบ   �=!,!!!    บาท/คน/ปี 
-  กรรมการที�มิใช่กรรมการตรวจสอบ   ��!,!!!    บาท/คน/ปี 
สิทธิประโยชน์อื�น          - ไม่มี - 
โดยเบี%ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที�มาประชุม 
 
หลงัจากนั%นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ�งปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 

จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ  
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 ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี%  
 เห็นดว้ย � �,!��, �= เสียง คิดเป็นร้อยละ ==.=�!9  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง  9!,9!! เสียง คิดเป็นร้อยละ !.!9=�  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที* 7 พจิารณาแต่งตั1งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี ���� 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� ซึ� ง
กาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั%งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งไดพิ้จารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทาํงาน ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชีและค่าสอบ
บญัชี โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื�นในระดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั%ง 

- นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� ;���   หรือ 
- นายณรงค ์พนัตาวงษ ์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� �� �   หรือ 
- นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� ;;=�    
จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี ���� โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการ

สอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 1,410,000 บาท เท่ากบัปี 2557 ที�ผา่นมา โดยไม่มีค่าบริการอื�นๆ 
ทั%งนี%  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั 

ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั%งแต่ปี 2554 และ
ปฏิบัติหน้าที�ในฐานะผูส้อบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา ผูส้อบบัญชีของบริษทัและผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัด
สาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั%งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 

หลงัจากนั%นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม ซึ� งปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั%งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี ���� ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี%  
 เห็นดว้ย � 9,=�=,!�=    คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย ! เสียง  คิดเป็นร้อยละ !.!!  ของจาํนวนหุน้ทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง  9!,9!! เสียง 
 



13 

วาระที* � พจิารณาเรื*องอื*นๆ 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งคําถามที�จะให้บริษัทหรือ

คณะกรรมการชี%แจงในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คราวนี% ไดต้ั%งแต่วนัที�บริษทัออก
หนงัสือเชิญประชุมวนัที� �! มีนาคม ���� จนถึงวนัที�  ! เมษายน ���� นั%น ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถาม 

จากนั%น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นๆ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถาม/เสนอขอ้คิดเห็น ดงันี%  

ผูถื้อหุ้นรายหนึ�ง ชื�อคุณธีระพนัธ์ แสงไพบูลย ์ประกอบอาชีพทนัตแพทย ์ไดแ้นะนาํตวัและขอเสนอตวัให้ที�
ประชุมพิจารณาเลือกตั%งเป็นกรรมการของบริษทัในการประชุมครั% งหนา้ 

ผูถื้อหุ้น มีขอ้สังเกตพบวา่มีผูท้าํการตลาด Solar Rooftop ไดมี้การโฆษณาผ่าน Social Media หรือ Facebook 
จึงขอทราบวา่บริษทัมีแผนที�จะโฆษณาผ่านสื�อออนไลน์เหล่านี% บา้งหรือไม่ นอกจากนี% ยงัมีขอ้สังเกตจากกลุ่มผูที้�เลี%ยงปลา
คาร์ปที�อาจจะมีความกงัวลเรื�องไฟฟ้าที�ไม่เสถียรซึ�งจะทาํใหป้ลาที�เลี%ยงไวข้าดออ็กซิเจนและตายได ้ซึ�งหากเจาะตลาดในกลุ่ม
นี%ไดก็้จะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ�มขึ%น นอกจากนี% ยงัพบวา่บางพื%นที�ในเขตภาคเหนือมีการเผาเศษวชัพืชและเศษวตัถุดิบต่างๆ 
จึงขอทราบวา่บริษทัจะมีโอกาสทาํโรงไฟฟ้าชีวมวลในเขตพื%นที�ภาคนี%ไดห้รือไม่ 

ประธานฯ ชี% แจงว่า การโฆษณาทางเวบ็ไซต์และสื�อออนไลน์ต่างๆ มีอยู่ในแผนงานที�ไดจ้ดัเตรียมไว ้และ
ลูกคา้รายแรกของบริษทัเป็นผูที้�เลี%ยงปลาคาร์ป ส่วนการทาํธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษทัมีความสนใจที�จะดาํเนินการแต่ตอ้ง
หาวธีิการทาํอยา่งไรใหมี้เชื%อเพลิง  

ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า หลงัคา Metal Sheet มีแนวโนม้อุตสาหกรรมอย่างไรและมีกลยุทธ์ทางการตลาดเป็น
อยา่งไร ปัจจุบนับริษทัเป็นเพียงผูข้ายเหลก็ใหก้บัโรงรีดหรือบริษทัมีโรงรีดดว้ย และบริษทัมีนวตักรรมใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
หลงัคา Metal Sheet หรือไม่ เช่น ผลิตหลงัคา Metal Sheet แบบกนัเสียง หรือ Metal Sheet ที�กนัความร้อนได ้เป็นตน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ ตลาดอุตสาหกรรม Metal Sheet ในปีที�ผ่านๆมามีการเติบโตขึ%นอยา่งมาก ส่วน
หนึ�งมาจากการขยายตวัของธุรกิจประกอบชิ%นส่วนรถยนต ์อีกส่วนหนึ�งมาจากการที�โรงงานต่างๆ ยา้ยสถานประกอบการเพื�อ
หลีกเลี�ยงนํ% าท่วมทาํให้มีการก่อสร้างมากกวา่ปกติ แต่ในภาวะการณ์ปัจจุบนันั%น มีการเพิ�มจาํนวนโรงงานประกอบชิ%นส่วน
รถยนตน์้อยมาก จึงคาดว่าในปีนี% อาจมีการชะลอตวัลง นอกจากนี% บริษทัเป็นผูป้ระกอบกิจการรีดหลงัคารวมทั%งให้บริการ
ติดตั%งหลงัคาดว้ย  ส่วนเรื�องนวตักรรมใหม่ๆ บริษทัมีพนัธมิตรในต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั SANKO ประเทศญี�ปุ่น ซึ� ง
สามารถให้การสนบัสนุนเกี�ยวกบัวสัดุพิเศษต่างๆ ได ้ส่วนผลิตภณัฑอื์�นๆ ที�สามารถต่อยอดไดค้าดวา่จะเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ 
Solar Rooftop 

 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ โครงการก่อสร้างทางด่วนและรถไฟฟ้าบริษทัมีการทาํผนงักนัเสียงดว้ยหรือไม่ 
ประธานฯ ชี%แจงวา่ บริษทัไดมี้การทาํผนงักนัเสียงบนทางด่วนและรถไฟฟ้าบางสายในกรุงเทพมหานคร 
ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ที�ดินที�เตรียมไวส้าํหรับก่อสร้างทาํโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ขณะนี%

เป็นที�ดินเปล่าและมีการทาํประโยชน์บนที�ดินนั%นหรือไม่  
ประธานฯ ชี%แจงวา่ ที�ดินที�จงัหวดัฉะเชิงเทราบริษทัไดใ้ห้มีการเช่าพื%นที�เพื�อเป็นคลงัสินคา้ ส่วนที�ดินที�เตรียม

ไวส้าํหรับทาํโครงการพลงังานลมบริษทัไม่ไดซื้%อกรรมสิทธิE ในที�ดินแต่เป็นการเช่าพื%นที� 
ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า วตัถุดิบโพลีเอสเตอร์ผสมไฟเบอร์กลาสช่วงปีที�ผ่านมาราคาลดลงพอสมควร ผลการ

ดาํเนินงานในไตรมาสที�หนึ�งของปีนี% จึงน่าจะมีรายไดจ้ากส่วนต่างพอสมควร แนวโนม้ในอนาคตจะเป็นอยา่งไรจากตน้ทุนที�
ลดลงค่อนขา้งสูง 

กรรมการผูจ้ดัการ ชี%แจงวา่ ราคาตน้ทุนวตัถุดิบลดลงเนื�องมาจากราคานํ% ามนัที�ลดลง แต่เนื�องจากในปัจจุบนัมี
การแข่งขนัทางการตลาดสูง ทาํใหใ้นส่วนนี% ก็เป็นส่วนช่วยที�ทาํใหบ้ริษทัมีสภาพการขายที�ดีขึ%น 
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จากนั%นไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม/มีขอ้เสนอแนะอื�นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�สละเวลา
มาร่วมประชุมในวนันี%  และใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา  �. ; น. 
 
         ลงชื�อ  นายสุรเดช บุณยวฒัน  ประธานที�ประชุม 
                                 ( นายสุรเดช บุณยวฒัน )  
         
     
  


