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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ของ 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 

        
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค เลขท่ี 1 

ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
นำยสุรเดช บุณยวฒัน ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีประธำนท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในกำร

ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 31 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได ้5,766,951 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ ำนวน 
39 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 186,744,575 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นมำประชุมทั้ งส้ินจ ำนวน 70 รำย นับจ ำนวนหุ้นรวมกันได ้
192,511,526 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.1705 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
จำกนั้นประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวเปิดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 

อน่ึง ระหวำ่งด ำเนินกำรประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทำ้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มำประชุม
ดว้ยตนเองจ ำนวน 47 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 11,556,052 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ ำนวน 44 รำย นับจ ำนวนหุ้นได ้
192,445,052 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้มำประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 91 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได ้204,001,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0004 
ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 
 จำกนั้น ประธำนฯ ไดแ้นะน ำคณะกรรมกำรและผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมำร่วมประชุมดงัน้ี 
 1.  นำยสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ 
      ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 2.  นำงสำวชนิดำ  สุวรรณจูฑะ  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
      กรรมกำรค่ำตอบแทน 
 3.  นำยชยัวฒัน์  นิตยำพร  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 4.  นำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 5.  นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมกำรและกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 6.  นำยสมชำย  ชุณหรัศม์ิ  กรรมกำร  
 7.  นำยเอกรำช  กลดัพนัธ์ุ  กรรมกำร 
 8.  นำงวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์  กรรมกำร 
 9. นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 10. นำงชลรส  สนัติอศัวรำภรณ์  ผูส้อบบญัชี จำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 นอกจำกน้ียงัมีผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีดูแลงำนดำ้นบญัชี กำรเงิน และ
กฎหมำยของบริษทั และเลขำนุกำรบริษทั เขำ้ร่วมประชุมดว้ย 
 ก่อนเขำ้สู่ระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ 2 เร่ืองดงัน้ี 
 1. ช้ีแจงถึงวธีิปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยแบ่งกำรลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธำนฯ จะ
เสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในแตล่ะวำระ โดยจะสอบถำมท่ีประชุมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่   ถำ้มี
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวำระนั้นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ
จำกกำรลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงในวำระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเพื่อน ำไปนบั
คะแนนเสียง ถำ้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวำ่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวำระนั้น โดยกำรนับ
คะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1  เสียง 
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อยำ่งไรก็ตำมในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระท่ี 5 เร่ืองพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ตอ้งออกตำมวำระนั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนน โดยไม่มีกำรสอบถำมวำ่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใด
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจำกเป็นวำระท่ีส ำคญั 

1.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มำประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระตำมหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 
 2. บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั และ
แจง้กำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม แต่มีผูถื้อ
หุน้ 1 รำย ไดเ้สนอช่ือตนเองเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงจะขอน ำเสนอรำยละเอียด
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบในวำระท่ี 5 เร่ืองพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ 
  

จำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
  ประธำนฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2558 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำมหรือแจง้ขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มี    
ผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำมหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 
เมษำยน 2558 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 198,245,603  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
 ประธำนฯ ขอให ้นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัในปี 2558ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 2558 ใหท่ี้ประชุมทรำบ สรุปไดด้งัน้ี 
 บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจบนควำมเช่ือท่ีวำ่ ธุรกิจท่ีดีนั้นจะตอ้ง
ประสบควำมส ำเร็จ บนควำมยัง่ยืนร่วมกนัของสังคม องคก์รและพนักงำน เพรำะสำมองค์ประกอบน้ีลว้นมีควำมสัมพนัธ์ 
และเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกัน กำรด ำเนินธุรกิจจึงตอ้งดีต่อองค์กร ซ่ึงหมำยรวมถึงลูกคำ้ คู่คำ้ ผูถื้อหุ้น และตอ้งดีต่อ
พนกังำนรวมทั้งสงัคมดว้ย จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีมุ่งเนน้ดำ้นกำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบำล ภำยใต้
หลกักำรเร่ือง “เพื่อควำมส ำเร็จร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยืน” ส่งผลให้บริษทัเป็น 1 ใน 51 บริษทั ท่ีไดรั้บกำรประกำศรำยช่ือหุ้นย ัง่ยืน 
จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2558 
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 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีบริษทัยอ่ยจ ำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ (1) บริษทั พรีเมียร์ โฮม  แอพพลำยแอนซ์ จ ำกัด (PHA) ประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท่ีมี
คุณสมบติัประหยดัพลงังำน ภำยใตต้รำสินคำ้ “MIRAGE” มีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำทโดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
99.97 อยำ่งไรก็ตำม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป ไดโ้อนส่วนงำนขำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและโอนยำ้ยพนกังำนของ 
PHA ไปรวมเป็นหน่วยงำนของบริษทั เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนและเป็นกำรลด
ค่ำใชจ่้ำย (2) บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ มีทุนจดทะเบียน 600 ลำ้น
บำท โดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 75.60 และ (3) บริษทั พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ ำกดั (PPG) เดิมช่ือ บริษทั พีพี วินด ์
เอน็เนอร์จี จ ำกดั (PPW) ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2558  ทั้งน้ีเพื่อใหส้ำมำรถศึกษำโครงกำรพลงังำนต่ำงๆ
ไดห้ลำกหลำยมำกข้ึน มีทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท โดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 80.00 
 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 1. กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 
อุปกรณ์ส ำหรับระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ผลิตภณัฑถ์งัส ำรองน ้ ำ กำรให้บริกำรดูแลระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย และระบบน ำน ้ ำกลบัมำใช้
ใหม่ 
 2. กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ หลงัคำเหลก็รีดลอน 
ท่ีใชต้ำมโรงงำนอุตสำหกรรม ซีเมนตเ์สริมใยแกว้ท่ีใชป้ระดบัตกแต่งอำคำรและสถำนท่ี ผนงักนัเสียง ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ ำหรับ
บรรจุสำรเคมีท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกอะครีลิค เช่น อ่ำงอำบน ้ ำ อ่ำงลำ้งหนำ้ และผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้น
หอ้งน ้ ำ เป็นตน้ และผลิตภณัฑร์ะบบผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำ (Solar rooftop) 
 3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย ์(Solar Farm) ปัจจุบนัมีจ ำนวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสระบุรี โดยแต่ละแห่งมีก ำลงักำรผลิตกระแสไฟฟ้ำท่ี 5 
 เมกะวตัต ์ 
 4. กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบติัประหยดัพลงังำน ในปี 2558 อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ PHA 
มีผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ตูแ้ช่เยน็ ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่ไวน์ ตูก้ดน ้ ำร้อน-น ้ ำเยน็ และหลอดไฟฟ้ำ LED ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์จดัจ ำหน่ำย
ภำยใตแ้บรนด ์“MIRAGE”   
 บริษทัมียอดขำยรวมในปี 2558 จำก 4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์จ ำนวน 1,494.99 ลำ้นบำทโดย บริษทัมียอดขำยจำกกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 846.41 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดขำยทั้งหมดซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของบริษทั ยอดขำย
จำกกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม 271.60 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดขำยทั้งหมด ยอดขำยจำกกลุ่ม
ธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด 281.86 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 19 ของยอดขำยทั้ งหมด และยอดขำยจำกกลุ่มผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบติัประหยดัพลงังำน 95.12 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขำยทั้งหมด  
 งบก ำไรขำดทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 รำยไดร้วมในปี 2558 จ ำนวน 1,514 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน 220 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำก
ยอดขำยท่ีลดลง เน่ืองจำกภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละอุตสำหกรรมก่อสร้ำงอยูใ่นภำวะชะลอตวัตลอดทั้งปี โดยพ้ืนท่ีกำร
ก่อสร้ำงรวมทั้งประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีอยูอ่ำศยั อำคำรพำณิชย ์และอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 11.50 ซ่ึงเป็นกำรลดลง
อย่ำงต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 แสดงถึงสภำวะกำรถดถอยของอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวัช้ีวดั คือ 
ปริมำณกำรใชปู้นซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น ท่ีเป็นวสัดุหลกัในกำรก่อสร้ำงก็ลดลงเช่นกนั โดยลดลงประมำณร้อยละ     
1 - 5 ส่งผลให้ตลำดมีขนำดเล็กลง และท ำให้เกิดภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงตลอดทั้งปี ท ำให้แต่ละบริษทัน ำกลยทุธ์ทำงดำ้น
รำคำมำใชเ้พ่ือรักษำส่วนแบ่งกำรตลำด  ถึงแมว้ำ่ในช่วงปลำยปีภำครัฐจะมีกำรกระตุน้เศรษฐกิจทำงดำ้นอสังหำริมทรัพย ์แต่
เป็นมำตรกำรระยะสั้นเพียง 6 เดือน ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อกำรระบำยอสงัหำริมทรัพยท่ี์ยงัคงคำ้งในตลำดอีกเป็นจ ำนวนมำก 
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 ส่ิงท่ีส ำคญัอีกดำ้นหน่ึงคือ กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นกำรคมนำคมของภำครัฐ ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำยงัไม่มี
นโยบำยท่ีชัดเจน นอกจำกน้ียงัพบว่ำโครงกำรท่ีเคยได้รับกำรประมูลไปแลว้ โดยส่วนใหญ่มีกำรก่อสร้ำงท่ีล่ำช้ำไปกว่ำ
แผนงำน และโครงกำรท่ีจะประมูลใหม่ก็มีควำมล่ำชำ้กวำ่แผนท่ีวำงไว ้ส่งผลต่อกำรชะลอกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนตำมเส้นทำงรถไฟฟ้ำ แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัก็ไดพ้ยำยำมบริหำรจดักำรทั้งกระบวนกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยมีทั้ง
มำตรกำรทั้งเชิงรุกและเชิงรับใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์และสภำพตลำดเพ่ือจะรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
 ในส่วนของก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ของปี 2558 มีจ ำนวน 231 ลำ้นบำท ลดลง
จำกปี 2557 จ ำนวน 37 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยท่ีลดลง ซ่ึงเป็นสำระส ำคญัท่ีท ำให้ก ำไรขั้นตน้ลดลง 45.69 ลำ้น
บำท 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยลดลง 29.19 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงตำมสัดส่วนของยอดขำยท่ีลดลง แต่เม่ือเปรียบเทียบเป็น
ร้อยละของยอดขำยพบวำ่ ในปี 2558 มีสดัส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยต่อยอดขำยอยูท่ี่ร้อยละ12.20 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงมี
สดัส่วนร้อยละ 12.34   
 ก ำไรส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 164 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 29 ลำ้นบำท ซ่ึงมีสำเหตุตำมรำยละเอียดดงัท่ี
ไดเ้รียนไวข้ำ้งตน้ 
 ฐำนะกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน  2,208 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 73 ลำ้นบำท มำจำกลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 35.69 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 16.08 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกงำนท่ีมีกำรสั่งซ้ือและจดัท ำ
เสร็จแลว้ อยูร่ะหวำ่งติดตั้งและยงัส่งมอบงำนไม่ได ้โดยเล่ือนกำรส่งมอบไปในปี 2559 เน่ืองจำกกำรล่ำชำ้ของโครงกำรต่ำงๆ  
สินคำ้ส ำเร็จรูปลดลง 6.99 ลำ้นบำท ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 36.72 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกค่ำ
เส่ือมรำคำระหวำ่งปี 

 หน้ีสินรวม มีจ ำนวน 1,142 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 180 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยช ำระหน้ี
เงินกูย้ืมของ IGC และเป็นกำรช ำระหน้ีสินจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ณ ปัจจุบนั บริษทัไดช้ ำระ
หน้ีสินจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีครบถว้นแลว้  

ส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,066 ลำ้นบำท เป็นส่วนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 เท่ำกบั 85.95 ลำ้นบำท โดย
หลกัเกิดจำกก ำไรในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 136.96 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยเงินปันผล 72 ลำ้นบำท 
 กำรสร้ำงควำมยัง่ยนืผำ่นองคก์รนวตักรรม  เป็นส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงธุรกิจให้กบัสินคำ้และบริกำรในระยะ
ยำว เพื่อสร้ำงกำรได้เปรียบในกำรแข่งขนั และเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ดังนั้นในปี 2558 บริษทัจึงมีกำรผลกัดัน
โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมข้ึนภำยในองคก์ร โดยควำมร่วมมือกบัส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ พฒันำกระบวนกำร
จดักำรนวตักรรมเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกำรคน้ควำ้ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดโดย
เนน้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภณัฑเ์ดิมและคน้ควำ้วจิยัเพื่อหำนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ โดย
บริษทัไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำนวตักรรมใน 3 ดำ้น ดงัน้ี (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) เป็นกำรพฒันำสินคำ้
ใหม่ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดโดยกำรเนน้มูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีออกมำไดแ้ก่ กำรน ำน ้ ำกลบัมำใชใ้หม่แบบครบ
วงจร (Water Reuse) ถงัส ำรองน ้ ำรูปแบบใหม่ๆ ท่ีไม่ซ ้ ำกบัในตลำด โดยกำรร่วมคน้ควำ้กบัลูกคำ้โดยตรง ท ำให้เม่ือมีกำร
ออกผลิตภณัฑแ์ลว้มีตลำดรองรับทนัที  ในส่วนสินคำ้กลุ่มวสัดุก่อสร้ำงบริษทัไดรั้บกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตผนงัเบำ
ส ำเร็จรูปท่ีมีลวดลำยในตวั (Graphic Concrete) จำกบริษทั ASAHI BUILDING-WALL CO., LTD ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีขอ้ดี
คือผูอ้อกแบบสำมำรถสร้ำงสถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ติดตั้งง่ำย ลดค่ำใชจ่้ำยดำ้นแรงงำน และง่ำยต่อกำรดูแล
รักษำ ซ่ึงบริษทัจะมีกำรแสดงสินคำ้และนวตักรรมใหม่ๆ ของบริษทั ในงำนสถำปนิก 59 ระหวำ่งวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 -1 
พฤษภำคม 2559 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี  (2) ด้านการพฒันากระบวนการ เป็นโครงกำรพฒันำระยะยำว แบ่งเป็น 
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3 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองกระบวนกำรผลิต ในปี 2558 บริษทัไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจักรในกำรผลิตสินคำ้ด้วยวสัดุโพลีเอทิลีน ซ่ึง
สำมำรถเพ่ิมก ำลงักำรผลิตไดม้ำกข้ึนและมีรูปแบบท่ีหลำกหลำย เพื่อรองรับแผนกำรขยำยตลำดสู่ช่องทำง Modern Trade 
และมีเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำกระบวนกำรผลิตให้ใชเ้ทคโนโลยีท ำงำนแทนคนเพ่ือแกไ้ขปัญหำขำดแคลนแรงงำนในอนำคต 
เร่ืองท่ีสอง กำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน Supply Chain Management  บริษทัมีคณะท ำงำนเพื่อปรับปรุงใน
ทุกกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดตน้ทุนและสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว เร่ืองท่ีสำม 
เร่ืองกำรพฒันำระบบสำรสนเทศทัว่ทั้ งองค์กรโดยมีเป้ำหมำยในกำรน ำระบบสำรสนเทศเขำ้มำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน ให้มีควำมรวดเร็ว ตอบสนองให้ทนัต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และลดค่ำใชจ่้ำย (3) New Business Model โดย
มุ่งเนน้กำรขยำยตลำดสู่ประเทศเพื่อนบำ้น AEC โดยเฉพำะสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีกำรขยำยตวั
ดำ้นเศรษฐกิจท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่ม บริษทัไดจ้ดัส่งพนกังำนไปประจ ำอยูท่ี่เมียนมำร์ เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้ ศึกษำขนำดตลำดและ
ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นรูปแบบต่ำงๆ ท่ีอำจจะมีกำรลงทุนต่อไปในอนำคต และกำรขยำยตลำดเขำ้สู่ช่องทำง Modern Trade 
โดยคำดวำ่จะน ำสินคำ้เขำ้สู่ตลำด Modern Trade ภำยในเดือน มิถุนำยน 2559 น้ี รวมถึงกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์่ำนช่องทำง
ออนไลน์    
 ดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยืน ในส่วนของพนกังำนและสังคม  ตำมปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีมุ่งเน้น
กำรสร้ำงสมดุลดำ้นธุรกิจ พนกังำน และสงัคม เพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนื น ำมำสู่หลกักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
คือ “คิดและสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน”  โดยบริษทัได้ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) เน่ืองจำกสินคำ้และบริกำรของบริษทัเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR as a process) และส่ิงท่ี
บริษทัด ำเนินกำรต่อ คือกำรสร้ำงวฒันธรรมสีเขียวภำยในองคก์ร พฒันำกระบวนกำรภำยในทั้งระบบเพ่ือให้งำนท่ีท ำอยูใ่น
ปัจจุบนัสำมำรถส่งคุณค่ำต่อกำรดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR in process)  เช่น กำรจดัซ้ือจดัหำวตัถุดิบโดยเลือกซ้ือ
วตัถุดิบหลกัจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรคุณภำพเร่ืองกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นกำรดูแล
ส่ิงแวดลอ้มตั้งแตต่น้ทำงและยงัเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรดูแลสงัคมใหก้บัพนกังำนผำ่นทำงกระบวนกำรท ำงำน 
 ในส่วนของพนักงำนซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวน้ั้น 
บริษทัไดมี้กำรช้ีแจง เป้ำหมำย นโยบำย เพ่ือให้ทุกคนเขำ้ใจและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำบริษทัไปดว้ยกนั ผ่ำน
รูปแบบกำรจดัตั้งคณะท ำงำนดำ้นกำรดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และระบบ Happy 8 Workplace เพื่อดูแลใหพ้นกังำนท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำพแข็งแรง จิตใจท่ีดี รู้จกักำรเก็บออม และปลูกฝังให้มีส ำนึกในกำรช่วยเหลือสังคมภำยนอกผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆของบริษทั เพื่อใหพ้นกังำนเกิดควำมรู้สึกวำ่บริษทัเป็นเสมือนบำ้นหลงัท่ีสองของตน 
 ในส่วนของสงัคม บริษทัยงัไดมี้กำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ไปสู่ชุมชนรอบขำ้งโรงงำนอีกดว้ย ตวัอยำ่งโครงกำรท่ี
บริษทัไดด้ ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง คือ กำรสร้ำงชุมชนยัง่ยนืบำ้นโคกข้ีเหลก็ ตั้งอยูท่ี่ ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปรำจีนบุรี ซ่ึง
ในชุมชนดงักล่ำวก็มีพนกังำนของบริษทัส่วนหน่ึงอำศยัอยูด่ว้ย โดยน ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเขำ้ไปประยกุตใ์ช ้เพื่อสร้ำง
ควำมเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ช่วยเพ่ิมรำยไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนร้อยละ 40 จำกเดิมท่ีมีรำยได ้6,193 บำทต่อเดือน เพ่ิมเป็น 10,265 
บำทต่อเดือน และยงัมีกำรร่วมสร้ำงฝำยตำ้นภยัแลง้ ในพ้ืนท่ีหมู่บำ้นคลองตำหม่ืน ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี สำมำรถกกั
เก็บน ้ ำได ้14,400 ลูกบำศก์เมตร ท ำให้พ้ืนท่ีกำรเกษตรมีน ้ ำใชต้ลอดหนำ้แลง้จ ำนวน 156 ไร่ ซ่ึงจำกผลกำรด ำเนินกำรทั้ง 3 
ดำ้น เป็นสำเหตุหลกัท่ีท ำใหบ้ริษทัไดรั้บกำรประกำศรำยช่ือหุน้ย ัง่ยนืจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ตลอดระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำบริษทัได้ให้ควำมส ำคญัต่อ
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดบ้รรจุเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลกัของบริษทั ท่ีจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัอย่ำง
เขม้แข็งภำยในองคก์ร โดยจดักำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนกังำนและแนวทำงปฏิบติังำนแก่พนกังำนทุกระดบัชั้น ร้อยละ 100 
ในส่วนภำยนอกบริษทัไดท้ ำหนงัสือช้ีแจงเจตนำรมณ์ขยำยแนวควำมคิด ไปยงัคู่คำ้ ลูกคำ้ และไดช้กัชวนคู่คำ้ ลูกคำ้ ให้เขำ้
ร่วมกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และยงัได้ร่วมท ำกิจกรรมรณรงค์กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่ำงๆ กับ
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หน่วยงำนภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดปีท่ีผำ่นมำ โดยบริษทัมีพฒันำกำรกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
ดงัน้ี  

 ในเดือนกนัยำยน 2555 บริษทัไดล้งนำมประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  

 ปี 2556 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัท ำคู่มือและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย
จดักำรใหค้วำมรู้แก่พนกังำนและแนวทำงปฏิบติัแก่พนกังำนทุกระดบัชั้น  

 ในวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 บริษทัไดรั้บกำรรับรองสถำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นทุจริตจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ( IOD)   

 ปี 2558 สถำบนัไทยพฒัน์ โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ได้ท ำกำรประเมินระดบักำรพฒันำควำมยัง่ยืนเร่ืองกำรป้องกนักำรมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกับคอร์รัปชั่น 
บริษทัไดรั้บผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 5 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงสุด 

 
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม 
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่กำรท่ีบริษทัไดมี้นโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่และไดมี้กำรจดัสัมมนำร่วมกบัคู่คำ้และ
ลูกคำ้ เพ่ือส่งเสริมให้คู่คำ้และลูกคำ้มีส่วนร่วมในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่น ถือเป็นเร่ืองท่ีดีมำกอย่ำงไรก็ตำม ขอสอบถำม
เพ่ิมเติมวำ่หลงัจำกไดช้กัชวนคู่คำ้และลูกคำ้แลว้ มีตวัช้ีวดัผลตอบรับท่ีเป็นรูปธรรมหรือไม่ วำ่คู่คำ้หรือลูกคำ้สนใจเขำ้ร่วมใน
โครงกำรมำกนอ้ยเท่ำใด 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ จำกกำรท่ีบริษทัพยำยำมชกัชวนลูกคำ้และคู่คำ้ดงักล่ำว ยงัมีจ ำนวนบริษทัท่ีตอบรับเขำ้ร่วม
นอ้ยรำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัเช่ือมัน่และด ำเนินกำรตำมแนวทำงน้ีต่อไป โดยจะใชค้วำมพยำยำมเพ่ิมข้ึน  
 
 จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัประจ ำปี 2558 
 ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2558 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
  ประธำนฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม 
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในปีน้ีมีกำรรวม บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลำยแอนซ์ 
จ ำกดั (PHA) เขำ้กบับริษทั อยำกทรำบวตัถุประสงค์ในกำรรวม และเดิมบริษทั PHA มีผลขำดทุน ซ่ึงกำรเขำ้มำรวมท ำให้
สูญเสียผลขำดทุนสะสม (Loss Carry Forward)  และอยำกทรำบทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ PHA เน่ืองจำกผลประกอบกำร
ของ PHA เป็นตวัฉุดผลประกอบกำรตำมงบกำรเงินรวมมำโดยตลอด 
 ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ เดิม บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลำยแอนซ์ จ ำกดั (PHA) และบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นกำร
ท ำตลำดท่ีแตกต่ำงกนั จึงจดัตั้งเป็นคนละบริษทั แต่ต่อมำเม่ือบริษทัท ำธุรกิจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึนรวมถึงไดข้ยำยธุรกิจไป
ยงัเร่ืองพลงังำน ก็พบควำมสอดคลอ้งกนัของธุรกิจ โดย PHA มีร้ำนคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยอยูต่่ำงจงัหวดัทัว่ประเทศ ซ่ึงปัจจุบนั
ตลำดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ มีขนำดเล็กลงจำกรำยไดข้องเกษตรกรท่ีลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย  จึงเห็นว่ำควรใชช่้องทำง
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ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีมีเกือบ 300 รำยในต่ำงจงัหวดัเป็นช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ประหยดัพลงังำนอ่ืนๆ เช่น หลอดไฟ LED  
และสินคำ้รวมถึงบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั Solar rooftop  
 นอกจำกน้ียงัเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยกำรด ำเนินงำนบำงอยำ่งท่ีสูงเกินควำมจ ำเป็น จึงประเมินวำ่ถำ้หำกน ำมำรวม
กบับริษทั จะท ำใหล้ดค่ำใชจ่้ำยท่ีใชร่้วมกบับริษทัไดเ้ช่น ค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยบุคคล เป็นตน้ ส่งผลใหก้ำรขำยสินคำ้มีก ำไร
สูงข้ึนในอนำคต 
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ เน่ืองจำกบริษทั พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ ำกดั (PPG) มีผลขำดทุน 3 ลำ้นบำท แต่ยงัไม่ไดมี้
กำรด ำเนินงำน อยำกทรำบวำ่ผลขำดทุนเกิดจำกอะไร 
 ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ บริษทั พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ ำกดั (PPG) เดิมจดัตั้งข้ึนเพ่ือศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำร
ลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม และไดมี้กำรศึกษำในระดบัหน่ึงท่ีมีควำมมัน่ใจท่ีจะท ำโครงกำร  ซ่ึงในขั้นตอนกำรขอ
ใบอนุญำตบริษทัจะตอ้งมีพ้ืนท่ี เทคโนโลย ีและทุน จึงไดท้ ำกำรเช่ำพ้ืนท่ีจำกเกษตรกรเพ่ือเตรียมกำรขอใบอนุญำต แต่ต่อมำ
รัฐบำลมีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยโดยไม่สนบัสนุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมอีกต่อไป บริษทัจึงไดย้ติุกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้น
กำรลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม และรับรู้ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นผลขำดทุนจ ำนวนประมำณ 3 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำม 
ปัจจุบนับริษทัและ PPG อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) และคำดวำ่
จะมีควำมเป็นไปไดใ้นหลำยพ้ืนท่ี 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่  ในเร่ืองของโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) นั้น ถำ้รัฐบำลพร้อมท่ีจะให้ประมูล 
บริษทัพร้อมจะประมูลหรือไม่ และท่ีไดเ้คยศึกษำเร่ืองวตัถุดิบตน้กระถินยกัษ์ร่วมกบัสหกรณ์ และชุมชนยงัเป็นแผนเดิม
หรือไม่ 
 ประธำนฯ  ช้ีแจงว่ำ บริษทัมีควำมพร้อมท่ีจะเขำ้ประมูลเพ่ือก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass)  
ส่วนเร่ืองสหกรณ์มีกำรลม้เลิกไปคร้ังท่ีแลว้ และตอนน้ีมีกำรจบัสลำกกนัใหม่ ซ่ึงบริษทัยงัคงติดตำมอยำ่งต่อเน่ือง    
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่  เงินลงทุนในบริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั เหตุใดยงัคงมีอยู ่ มีแผนท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ิมเติม
หรือไม่ 
 คุณณฐัญำ นวลพลบั  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบญัชีและกำรเงิน ช้ีแจงวำ่ เงินลงทุนในบริษทั อินฟินิท กรีน 
จ ำกดั ยงัคงเท่ำเดิม คือ 549 ลำ้นบำท ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 12 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่  ปัจจุบนับริษทัมีท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยน์จ ำนวน 2 แปลง คือ ท่ีฉลองกรุงและท่ีจงัหวดั
ปรำจีนบุรี ซ่ึงท่ีจงัหวดัปรำจีนบุรีถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพในกำรขยำยธุรกิจ เน่ืองจำกรัฐบำลประกำศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงขอสอบถำมวำ่บริษทัมีแผนท่ีจะด ำเนินกำรกบัพ้ืนท่ีวำ่งทั้ง 2 แปลง หรือไม่ อยำ่งไร 
 ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ พ้ืนท่ีในจงัหวดัปรำจีนบุรี เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ี ท่ีบริษทัสนใจในกำรท ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนชีวมวล (Biomass) ทั้งน้ีกำรจดัตั้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) จะตอ้งค ำนึงถึงแหล่งวตัถุดิบเป็นหลกัซ่ึงจะ
มำจำกพ้ืนท่ีใน 2 ภูมิภำคไดแ้ก่ ภำคใตซ่ึ้งมีไมย้ำงพำรำ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัรำคำยำงพำรำตกต ่ำมำก จึงมีกำรตดัตน้ยำงพำรำเป็น
จ ำนวนมำก ท ำใหมี้ Supply มำก และภำคอีสำนตอนใตร้วมถึงจงัหวดัปรำจีนบุรี ซ่ึงในปัจจุบนัมีกำรปลูกตน้กระถินยกัษม์ำก
ข้ึน ทั้งน้ีวตัถุดิบเหล่ำน้ีหำกมีระยะทำงกำรขนส่งเกินกวำ่ 200 กิโลเมตรแลว้ ก็จะมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจนไม่คุม้ค่ำท่ีจะลงทุน  
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่  มีแผนท่ีจะซ้ือท่ีดินเพ่ิมหรือไม่ 
 ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ บริษทัไม่มีแผนท่ีจะซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่  ในงบกำรเงินพบมีกำรกูเ้งินแบบแฟคตอร่ิง จึงขอสอบถำมถึงสำเหตุท่ีตอ้งมีกำรกูเ้งิน
แบบแฟคตอร่ิง และเหตุใดจึงไม่น ำเงินสดจำก บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั โดยกำรจ่ำยเป็นเงินปันผล เพ่ือมำหมุนเวียนใน
บริษทั ซ่ึงจะประหยดัตน้ทุนกำรเงินไดม้ำกกวำ่ 
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 คุณวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมกำร ช้ีแจงวำ่ กำรกูเ้งินแบบแฟคตอร่ิงเป็นรำยกำรท่ีคำบเก่ียวมำจำกปี 2557 และ 
ณ ปัจจุบนัไดช้ ำระหมดแลว้ 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ เร่ืองของ Solar Farm สหกรณ์ท่ีมีกำรจบัสลำกในวนัน้ี บริษทัยื่นเขำ้ร่วมโครงกำรไป
หรือไม่ 
 ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่  บริษทัไดมี้กำรเจรจำกบัสหกรณ์อยู ่จ  ำนวน 3 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งต่ำงมีโครงกำรขนำด 5  
เมกะวตัต ์
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ เน่ืองจำกปัจจยัหลกัของกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) คือเร่ือง
ของรำคำวตัถุดิบ ซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์รำคำในอนำคตได ้ซ่ึงหำกรำคำปรับสูงข้ึนไปมำกก็อำจจะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน 
อำจจนถึงท ำให้ประสบผลขำดทุนได ้จึงขอสอบถำมว่ำบริษทัมีกำรประเมินในระยะยำวอย่ำงไร เน่ืองจำกกรณีน้ีน่ำจะเป็น
ควำมเส่ียงหลกัของธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ นอกจำกรำคำท่ีไม่แน่นอนแลว้ ควำมเส่ียงอีกประกำรหน่ึงคือ ไม่มีวตัถุดิบเพียงพอ เช่น
ปัญหำของแกลบในอดีต จำกท่ีเคยไม่มีค่ำและจ ำหน่ำยในรำคำถูก แต่เม่ือระยะเวลำผ่ำนไป กลบัพบว่ำสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์อยำ่งอ่ืนไดม้ำกกวำ่กำรน ำไปเป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) ท ำให้รำคำแกลบปรับตวัสูงข้ึน
อย่ำงมำก ควำมเส่ียงเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีบริษัทก ำลังคน้หำทำงแก้ไขเพ่ือลดควำมเส่ียงน้ี อำทิ เช่น กำรออกแบบเตำเผำให้
เหมำะสมในกำรป้อนวตัถุดิบไดห้ลำกหลำยประเภท นอกจำกน้ีบริษทัยงัตอ้งประเมินขนำดของตลำดวตัถุดิบไวล่้วงหนำ้อีก
ดว้ย  
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ จำกท่ีท่ำนประธำนกล่ำววำ่ณ ปัจจุบนั มีกำรตดัตน้ยำงพำรำในพ้ืนท่ีภำคใตเ้ป็นจ ำนวน
มำกนั้น บริษทัคำดวำ่ปริมำณไมย้ำงพำรำจะเพียงพอในกำรใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) ไปอีก
เป็นระยะเวลำเท่ำใด เน่ืองจำกปริมำณท่ีนอ้ยลงจะส่งผลท ำใหร้ำคำไมย้ำงพำรำเพ่ิมสูงข้ึน 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ จำกกำรท่ีบริษทัไดศึ้กษำจำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ คำดวำ่ปริมำณไมย้ำงพำรำน่ำจะเพียงพอใน
กำรใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) ไปอีกเป็นระยะเวลำประมำณ 7- 10 ปี ภำยใตส้มมติฐำนวำ่ไม่มี
กำรปลูกตน้ยำงพำรำเพ่ิมข้ึน  อย่ำงไรก็ตำม ตำมท่ีได้เคยเรียนช้ีแจงไปก่อนหน้ำน้ี โรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล (Biomass) 
สำมำรถน ำพืชชนิดอ่ืนมำเป็นเช้ือเพลิงไดอี้กดว้ย 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ ควำมคืบหน้ำกำรบริหำรจัดกำรน ้ ำให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมว่ำ ณ ปัจจุบันเป็น
อยำ่งไร เน่ืองจำกในขณะน้ีประเทศก ำลงัประสบปัญหำภยัแลง้อยู ่
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงว่ำ  ในช่วงปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ โรงแรมคือลูกคำ้หลกัของบริษทั โดยร้อยละ 90 ของ
ลูกคำ้ท่ีใชร้ะบบน ำน ้ ำกลบัมำใชใ้หม่ จะเป็นลูกคำ้ท่ีมีกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงแรมใหม่ เน่ืองจำกเป็นกำรออกแบบและวำง
ระบบตั้งแต่เร่ิมก่อสร้ำง ท ำใหเ้กิดควำมสะดวกและไม่มีขอ้ยุง่ยำก ส่วนอำคำรโรงแรมเก่ำซ่ึงแมจ้ะเป็นกลุ่มลูกคำ้ขนำดใหญ่ท่ี
บริษทัใหค้วำมสนใจนั้น จะมีควำมยุง่ยำกและมีตน้ทุนในกำรด ำเนินกำรท่ีสูงกวำ่ เน่ืองจำกเป็นกำรแกไ้ขปรับปรุงระบบเดิม 
ท ำใหจ้ ำนวนผูป้ระกอบกำรท่ีตดัสินใจปรับปรุงมีจ ำนวนไม่มำก ทั้งน้ีขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวำ่ บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรท ำระบบ
น ำน ้ ำกลบัมำใชใ้หม่ท่ีเติบโตข้ึนค่อนขำ้งมำก ซ่ึงเป็นผลจำกกำรท่ีบริษทัไดมี้กำรจดัสัมมนำเพื่อ ให้ควำมรู้แก่ลูกคำ้ คู่คำ้ และ
ผูอ้อกแบบ รวมถึงไดเ้ชิญองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรอำคำรอนุรักษพ์ลงังำนเขำ้มำบรรยำย ท ำให้กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยได้
รู้จกับริษทัมำกข้ึน 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ บริษทัมีโอกำสจะขยำยกำรบริกำรดงักล่ำวน้ีไปยงัประเทศเพื่อนบำ้นหรือไม่ เน่ืองจำก
ประสบปัญหำภยัแลง้เช่นกนั น่ำจะเป็นส่ิงท่ีสร้ำงควำมตระหนกัให้แก่ลูกคำ้ประเทศเพ่ือนบำ้น นอกจำกน้ีธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศเพื่อนบำ้นก็น่ำจะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตท่ีสูงมำก 
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 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่  ล่ำสุดบริษทัไดส่้งผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัเดินทำงไปยงัประเทศเมียนมำร์เพื่อ
ไปเสนอสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ ซ่ึงก็ไดเ้สียงตอบรับเป็นอยำ่งดี อยำ่งไรก็ตำมกำรด ำเนินกำรเร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองใหม่ของประเทศ
เพื่อนบำ้น ถึงแมว้ำ่ในบำงประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีทรัพยำกรน ้ ำท่ีจ ำกดัมำกจะมีกำรด ำเนินกำรไปแลว้ แต่เร่ืองของ
น ้ ำเสียท่ีน ำกลบัมำใชใ้หม่นั้น เป็นเร่ืองท่ีประเทศเพ่ือนบำ้นรอบขำ้งเรำ อำทิเช่น เมียนมำร์ ลำว หรือกมัพูชำ ยงัไม่ค่อยให้
ควำมส ำคญันกั เน่ืองจำกยงัไม่ประสบปัญหำรุนแรงเร่ืองกำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ  
 ประธำนฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวำ่ กำรรีไซเคิลน ้ ำมีวิวฒันำกำรมำเป็นระยะ ๆ ซ่ึงอดีตเม่ือมีกำรปล่อยน ้ ำเสียออกมำก็
ท้ิงเลยท ำให้ล ำคลองเน่ำเสีย แต่ในปัจจุบนัมีระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ท ำให้น ้ ำไม่เสียแต่ก็ยงัคงมีกำรปล่อยน ้ ำท้ิงลงล ำคลองหรือ
แหล่งน ้ ำสำธำรณะอ่ืนๆ   ส่วนระบบท่ีบริษทัเสนอคือ น ำน ้ ำท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้ซ่ึงอำจจะไม่ใช่น ้ ำท่ีสะอำดมำก แต่เป็นน ้ ำท่ี
ไม่เสียเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ในเร่ืองพ้ืนฐำน เช่น น ำกลบัมำเพ่ือรดน ้ ำตน้ไม ้น ำมำใช้ท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ี  หรือน ำมำ
หมุนเวยีนในสระหรือบ่อเล้ียงปลำ ซ่ึงบริษทัก็ไดด้ ำเนินกำรให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมไดห้ลำยแห่งแลว้ แต่ขั้นต่อไปท่ี
บริษทัวำงเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำรคือ กำรท ำเป็นน ้ ำสะอำดเพื่อกำรชกัโครก เพรำะปัจจุบนัน ้ ำใชใ้นอำคำรเกินร้อยละ 50 ใช้
เพื่อกำรชกัโครก ส่วนท่ีเหลือ เช่น ลำ้งหนำ้ เป็นเพยีงส่วนนอ้ย  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในโรงแรมเก่ำจะมีควำมยุง่ยำกในเร่ือง
กำรเดินท่อใหม่ บริษทัจึงมุ่งเนน้ไปยงัโรงแรมใหม่ หรือโรงแรมเก่ำท่ีเห็นประโยชน์วำ่สำมำรถไดป้ระโยชน์มำกกวำ่กำรใช้
น ้ ำขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงเป็นกำรลดปริมำณกำรใชน้ ้ ำไดอ้ยำ่งนอ้ยร้อยละ 30 อยำ่งไรก็ตำมส่ิงท่ียงัท ำไม่ไดคื้อระบบบำ้นพกัอำศยั 
เน่ืองจำกถ้ำเป็นระบบท่ีเล็กจะมีรำคำค่อนข้ำงสูงและไม่คุม้ค่ำกำรลงทุน แต่ถ้ำหำกเจ้ำของบ้ำนพกัอำศัยตระหนักถึง
ควำมส ำคญัหรือตอ้งกำรช่วยประหยดัน ้ ำก็สำมำรถด ำเนินกำรได ้และท่ีส ำคญัก็คือ กำรมีถงัส ำรองน ้ ำเพ่ือเก็บน ้ ำไวใ้ช ้จะท ำ
ใหก้ำรใชน้ ้ ำในบำ้นพกัอำศยัมีควำมสมดุลมำกข้ึน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงเวลำท่ีประชำชนทัว่ไปมีอตัรำกำรใชน้ ้ ำท่ีสูง 
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ท่ีบริษทัช้ีแจงวำ่จะมีกำรเขำ้ Modern Trade กลำงปีน้ี มีรำยใดบำ้ง 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่  ปัจจุบนับริษทัเจรจำทั้งหมด 3 รำยไดแ้ก่ โกลบอลเฮำ้ส์ เมกำโฮม ดูโฮม และต่อไป
คำดวำ่จะเขำ้ไปท่ีโฮมโปร 
  
 จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ตำมท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 เห็นดว้ย 203,949,703 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่  บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษทั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมี
กำรเปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต จำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัในปี 2558 ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั บริษทัมีก ำไรสุทธิ 72,733,845 บำท มีก ำไรสุทธิหลงัหัก
ส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ 69,097,153 บำท คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำร
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จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอีกในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 24,000,000 บำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผล
ระหว่ำงกำล ท่ีจ่ำยไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 4 กันยำยน 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2558 หุ้นละ 0.16 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 48,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษี
เงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไวข้องบริษทั โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัพุธท่ี 4 พฤษภำคม 2559 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัจนัทร์ท่ี 9 พฤษภำคม 2559 และก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผลในวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภำคม 2559 
 

หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 203,950,403 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 13 และขอ้ 15 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
แต่งตั้ง และก ำหนดให้กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีจ ำนวนหน่ึงในสำม 
หรือจ ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสำม โดยกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงักำรจด
ทะเบียนบริษทัให้ใช้วิธีจับสลำก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนับริษทัมีกรรมกำร 9 ท่ำน ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 1.  นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 2.  นำยชยัวฒัน์   นิตยำพร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 3.  นำงดวงทิพย ์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำมคณะกรรมกำรทั้งคณะยกเวน้กรรมกำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียไดท้ ำหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผ่ำนมำแลว้เห็นวำ่ สมควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมำะสมกลบัเขำ้เป็น
กรรมกำรของบริษทัต่ออีกวำระหน่ึง โดยประวติัยอ่ของทั้ง 3 ท่ำน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
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 อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ปรำกฏว่ำมีผูถื้อหุ้น 1 รำย ไดเ้สนอช่ือตนเองเพื่อรับกำร
เลือกตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่  ผูถื้อหุ้นท่ำนดงักล่ำวมีประสบกำรณ์
ท ำงำนในดำ้นอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  คณะกรรมกำรจึงไดมี้มติไม่เสนอช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ำนดงักล่ำวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร และได้ท ำหนังสือช้ีแจงเหตุผลแจง้ให้ผูถื้อหุ้นท่ำน
ดงักล่ำวไดรั้บทรำบแลว้  
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม 
 ผูถื้อหุน้  คุณธีระพนัธ์ แสงไพบูลยไ์ดก้ล่ำวแนะน ำตนเองวำ่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั  เน่ืองจำกเล็งเห็นวำ่คุณสมบติัของกำรเป็นกรรมกำรนั้น เป็นเร่ืองของวิสัยทศัน์ ควำม
จริงใจ ควำมรักท่ีมีต่อเพ่ือนมนุษย ์และตอ้งกำรใหอ้งคก์รมีควำมเจริญ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของนิติบุคคล
อำคำรชุดไอวี่สำทร มำ 3 สมยั โดยบริหำรงำนดว้ยควำมรำบร่ืน สร้ำงผลก ำไรบนพ้ืนฐำนแห่งควำมถูกตอ้ง และท่ีมีควำม
ประสงคส์มคัรเขำ้เป็นกรรมกำรนั้นเพ่ือท่ีจะเขำ้มำช่วยในกำรพฒันำบริษทัใหมี้ควำมกำ้วหนำ้และเจริญยิง่ข้ึนไป ซ่ึงถำ้เป็นไป
ไดก็้อยำกใหบ้ริษทัไดเ้ปิดกวำ้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย Anti-Corruption ของบริษทั 
 ประธำนฯ ไดก้ล่ำวขอบคุณ คุณธีระพนัธ์ แสงไพบูลย ์ท่ีท่ำนมีควำมเสียสละท่ีจะเขำ้มำช่วยในกำรบริหำรงำน
บริษทั และท่ำนยงัมำช่วยเป็นวทิยำกรและไดใ้หแ้นวคิดท่ีดีต่ำงๆใหก้บัพนกังำน 
 
 จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
 1. นำงสำวชนิดำ  สุวรรณจูฑะ 
 เห็นดว้ย 200,963,902 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 2,998,501 เสียง 
 
 2. นำยชยัวฒัน์   นิตยำพร 
 เห็นดว้ย 200,963,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 2,998,501 เสียง 
 

 3. นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ 
 เห็นดว้ย 199,963,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 2,998,501 เสียง 
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วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอำ้งอิงทั้งจำกบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรำยได ้และ
ระดบัมูลค่ำหลกัทรัพยต์ำมรำคำตลำดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแลว้ เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2559 ซ่ึงเป็นอตัรำเดียวกบัปีท่ีผำ่นมำ โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  
-  ประธำนกรรมกำรบริษทั  21,000    บำท/คร้ัง  
-  กรรมกำรบริษทั   16,000    บำท/คน/คร้ัง 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  21,000    บำท/คร้ัง  
-  กรรมกำรตรวจสอบ   16,000    บำท/คน/คร้ัง 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน 
-  ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน  12,000    บำท/คร้ัง  
-  กรรมกำรค่ำตอบแทน   10,000    บำท/คน/คร้ัง 
บ ำเหน็จ 
-  ประธำนกรรมกำรบริษทั  260,000    บำท/ปี  
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  325,000    บำท/ปี 
-  กรรมกำรตรวจสอบ   290,000    บำท/คน/ปี 
-  กรรมกำรท่ีมิใช่กรรมกำรตรวจสอบ   230,000    บำท/คน/ปี 
สิทธิประโยชน์อ่ืน          - ไม่มี - 
โดยเบ้ียประชุมจะจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีมำประชุม และกรรมกำรท่ีมีฐำนะเป็นผูบ้ริหำรทุกท่ำนสละสิทธ์ิท่ีจะ

รับค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ ำเหน็จ 
หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 201,058,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100   ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ซ่ึงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยกำรเสนอแนะจำก
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คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จำรณำมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรท ำงำน ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีและค่ำสอบ
บญัชี โดยเปรียบเทียบกบัปริมำณงำนและอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมกำรบริษทั
ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

- นำงสำวศิรำภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 
- นำยณรงค ์พนัตำวงษ ์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ 
- นำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4498    
จำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2559 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำร

สอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 1,430,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2559 จะเพ่ิมข้ึนจำกค่ำสอบ
บญัชีประจ ำปี 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 20,000 บำท 

อน่ึง ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 
แห่งบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะผูส้อบบญัชีเป็นอยำ่งดีตลอดมำ แต่เน่ืองจำกนำงชลรส สันติ
อศัวรำภรณ์  ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทัมำเป็นเวลำ 5 ปีบญัชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 
จึงครบวำระท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ควำมเห็นชอบ และไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษทั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกนั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและมีควำมเห็นว่ำควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมแลว้ 
หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  
ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่จำกรำยงำนประจ ำปี 2558 ในเร่ืองของค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี มีค่ำใชจ่้ำยสอบบญัชี

รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท เหตุใดจึงไม่รวมค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในกำร
ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี   

คุณดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำรช้ีแจงวำ่ โดยปกติกำรอนุมติัค่ำสอบบญัชีของบริษทัจะอนุมติัเฉพำะของ
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) (PPP) เท่ำนั้นจะไม่รวมถึงบริษทัยอ่ย แต่จะเปิดเผยค่ำใชจ่้ำยในกำรตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเดียวกนักบับริษทัท่ีอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2559 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 203,962,403    คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 0 เสียง 
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมท่ีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีจะให้บริษัทหรือ

คณะกรรมกำรช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครำวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออก
หนงัสือเชิญประชุมวนัท่ี 18 มีนำคม 2559 จนถึงวนัท่ี 5 เมษำยน 2559 นั้น ปรำกฏวำ่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดส่งค ำถำม 

จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมซักถำมหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถำม/เสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น  สอบถำมว่ำ อยำกทรำบเป้ำหมำยกำรเจริญเติบโตของรำยไดข้องบริษทัในอีก 3 ปีขำ้งหน้ำหรือ
มำกกวำ่นั้น บริษทัมีกำรตั้งเป้ำกำรเจริญเติบโตในส่วนของรำยไดไ้วอ้ยำ่งไร และในกำรเติบโตดงักล่ำวสดัส่วนรำยไดข้องแต่
ละผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงอยำ่งไร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ รำยไดใ้นแต่ละปี ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัสภำพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น
ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโตดีและโรงงำนก่อสร้ำงมำกข้ึน รำยได้จำกผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำงและ
อุตสำหกรรมก็จะเติบโตในอตัรำท่ีดีไปดว้ย แต่ในทำงกลบักนัในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัดงัเช่นในภำวะปัจจุบนั รำยไดจ้ำก
ผลิตภัณฑ์วสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมก็จะชะลอตัวเช่นกัน ในขณะท่ีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ส่ิงแวดล้อมกลับไม่ถูก
ผลกระทบเท่ำไร ส่งผลให้รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ส่ิงแวดล้อมมีสัดส่วนท่ีสูงข้ึน นอกจำกน้ี ด้วยภำวะภัยแล้งในปัจจุบัน 
ประกอบกบับริษทัไดมี้กำรมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีสอดรับหรือท่ีออกมำเพ่ือรองรับปัญหำน้ี ท ำให้บริษทัคำดว่ำแนวโน้มกำร
เติบโตของรำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มจะมีกำรขยำยตวัดีกวำ่กลุ่มอ่ืนๆ  

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ในส่วนของผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มหรือพลงังำนสะอำด บริษทัตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโต
ไวอ้ยำ่งไร 

ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ ธุรกิจของบริษทัทั้งหมด ตั้งเป้ำกำรเติบโตไวว้ำ่ตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 12  ซ่ึงนอกจำกจะ
ข้ึนอยูก่บัสภำวะเศรษฐกิจแลว้ บริษทัยงัจะตอ้งมีสินคำ้ใหม่ๆ ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้ประกอบกบัตลำด 
AEC ท่ีมีกำรขยำยตวัข้ึน ท่ีจะช่วยเสริมไดใ้นกรณีตลำดในประเทศไทยยงัชะลอตวั  ส่วนในเร่ืองของพลงังำนนั้นประเมินได้
ยำก เช่น ในอดีตท่ีค่ำพลงังำนไฟฟ้ำมีรำคำแพง แต่ในปัจจุบนักลบัมีรำคำลดลงจำกกำรปรับลดของอตัรำค่ำไฟฟ้ำผนัแปร (Ft) 
และในปัจจุบนัติดปัญหำในเร่ืองของใบอนุญำตและนโยบำยของรัฐบำล  จึงมองวำ่ควำมตอ้งกำรดำ้นพลงังำนในตลำดยงัมีอยู่
แต่กำรเจริญเติบโตแบบกำ้วกระโดดนั้นยงัเป็นเร่ืองท่ียำก แต่ทั้งน้ีบริษทัก็ยงัพยำยำมท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดอ้ตัรำกำร
เติบโตตำมท่ีไดเ้รียนไว ้  

ผูถื้อหุน้  เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัและกำรลดรำคำของผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ในตลำดของปีก่อน ท่ี
ส่งผลใหร้ำยไดแ้ละก ำไรของบริษทัลดลง อยำ่งต่อเน่ืองมำถึงปัจจุบนั จึงขอเรียนสอบถำมวำ่สถำนกำรณ์อยูใ่นสถำนะทรงตวั 
ดีข้ึน หรือวำ่แยล่ง 

ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่  กำรแข่งขนัในปัจจุบนัเร่ิมชะลอลง จึงน่ำจะเกิดผลดีต่อบริษทัท่ีมุ่งเนน้ดำ้นคุณภำพของ
สินค้ำ โดยไม่แข่งขนัด้ำนรำคำ นอกจำกน้ีบริษัทก็น่ำจะได้ประโยชน์จำกกำรท่ีภำครัฐขยำยกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงจะส่งผลใหก้ระบวนกำรจดัซ้ือเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและเป็นธรรมอีกดว้ย 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่งำนเมกะโปรเจค (Mega Project) มีงำนโครงกำรส่วนใดท่ีบริษทัไดป้ระโยชน์ และมีมำก
นอ้ยเพียงใด 

ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ งำนในปัจจุบนัจะเนน้ส่วนของเสน้ทำงรถไฟเป็นหลกั วำ่กำรเกิดข้ึนของเส้นทำงจะส่งผล
ให้ภำคส่วนใดเติบโต เช่น บำ้นพกัอำศยั โรงพยำบำล โรงเรียน ห้ำงสรรพสินคำ้ ซ่ึงก็ลว้นเป็นลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทั
ทั้งส้ิน และคำดวำ่จะในภำคอีสำนจะมีโอกำสเติบโตสูง  

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ ตน้ทุนพลำสติกต่ำงๆ ท่ีลดลงมีผลกระทบทำงบวกต่อก ำไรมำกนอ้ยเพียงใด 
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กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ วตัถุดิบหลกัท่ีใชต้วัหน่ึงคือเรซ่ิน ซ่ึงมีผลกบัรำคำน ้ ำมนัโดยตรง แต่ปัจจุบนัรำคำ
น ้ ำมนัลดลงมำกในขณะท่ีรำคำเรซ่ินลดลงเพียงประมำณร้อยละ 10 ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัน ้ ำมนั
มำกนกั กำรลดลงของรำคำเรซ่ินมีผลท ำให้ตน้ทุนลดลงประมำณร้อยละ 4 ในขณะท่ีวตัถุดิบตวัอ่ืนๆ กลบัมีรำคำสูงข้ึน เช่น 
ใยแกว้ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำ เน่ืองจำกเป็นวตัถุดิบท่ีบริษทัตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศทั้งจ ำนวน ท ำให้
ตน้ทุนวตัถุดิบหลกัโดยรวมลดลงเพียงประมำณร้อยละ 2  

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่โดยปกติรำคำของเรซ่ินมีควำมสมัพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำคำน ้ ำมนัหรือวำ่ชำ้กวำ่
หรือวำ่ไม่มีควำมสมัพนัธ์กนั  

กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ โดยส่วนใหญ่ไปในทิศทำงเดียวกนั แตจ่ะปรับรำคำชำ้กวำ่ประมำณ 3 เดือน   
ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ ถำ้เป็นเช่นนั้นถำ้รำคำน ้ ำมนัไม่เพ่ิมข้ึน จะหมำยควำมวำ่รำคำเรซ่ินจะลดลงต่อใช่หรือไม่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ ณ ปัจจุบนัทำงผูจ้  ำหน่ำยไดแ้จง้มำแลว้วำ่จะขอข้ึนรำคำเรซ่ิน เพรำะรำคำน ้ ำมนัเร่ิม

ปรับตวัสูงข้ึน 
ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ ควำมคืบหนำ้ในกำรท ำตลำด Solar Rooftop ท่ีบริษทัพยำยำมผลกัดนันั้น ตอนน้ีมีผล

อยำ่งไรและไดมี้กำรเขำ้ไปหำกลุ่มโรงงำนอ่ืนๆ หรือไม่เน่ืองจำกในปัจจุบนัตน้ทุนในกำรติดตั้งลดลงและโรงงำนส่วนใหญ่
สนใจท่ีจะลดตน้ทุน โดยคำดวำ่จะมีอตัรำผลตอบแทนประมำณร้อยละ 10 และระยะเวลำคืนทุนประมำณ 7 - 8 ปี น่ำจะเป็น
โอกำสดีท่ีบริษทัจะน ำไปเสนอกลุ่มโรงงำน  

กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ กลุ่มลูกคำ้ของบริษทัคือกลุ่มโรงงำน ไม่วำ่จะเป็นโรงงำนท่ีมีปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ
สูง เช่น ประเภทโรงงำนแช่แข็ง โรงงำนผลิตอิเล็กทรอนิกส์ โดยมียอดขำย Solar Rooftop เติบโตข้ึนจำกปี 2557 ประมำณ
ร้อยละ 400 เป็นยอดขำยประมำณ 60 ลำ้นบำท และคำดวำ่จะเติบโตไดอี้กมำก เน่ืองจำกบริษทัเพ่ิงเร่ิมจะเขำ้ไปในตลำดน้ีใน
ปีท่ีผำ่นมำ  โดยช่วงแรกบริษทัเนน้ลูกคำ้กลุ่มท่ีอยูอ่ำศยั ซ่ึงใชเ้วลำในกำรออกแบบใกลเ้คียงกบัโรงงำน แต่รำยไดต้่อหน่วย
ต่ำงกนัมำก ดงันั้นช่วงกลำงปีจึงปรับกลยทุธ์มำเนน้ลูกคำ้โรงงำนมำกข้ึน ท ำให้รำยไดย้งัไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว ้ทั้งน้ี 
สินคำ้ในกลุ่มน้ีมีก ำไรขั้นตน้ประมำณร้อยละ 20  

ประธำนฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่ำ เดิมโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีจะติดตั้ง Solar Rooftop มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรขำย
ไฟฟ้ำ กำรตดัสินใจจึงตอ้งชะลอเพื่อรอควำมชดัเจนเร่ืองนโยบำยรับซ้ือไฟฟ้ำจำกภำครัฐ ส่งผลให้งำนบริษทัล่ำชำ้ไปดว้ย 
ต่อมำเจำ้ของโรงงำนอุตสำหกรรมเห็นวำ่ล ำพงักำรติดตั้ง Solar rooftop เพื่อใชไ้ฟฟ้ำเองก็น่ำคุม้ค่ำต่อกำรลงทุนแลว้ เน่ืองจำก
รำคำอุปกรณ์ท่ีลดลงและเทคโนโลยท่ีีดีข้ึน แต่กำรออกแบบติดตั้งตอ้งใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 6-8 เดือน และมีลูกคำ้
บำงรำยติดปัญหำเร่ืองกำรจดัหำเงินลงทุน จึงท ำใหง้ำนล่ำชำ้ 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมเพ่ิมเติมวำ่ ในปัจจุบนักำรแข่งขนัในตลำด Solar Rooftop ในโรงงำนอุตสำหกรรม มีควำม
รุนแรงหรือไม่ในกำรคดัเลือกผูติ้ดตั้ง  

ประธำนฯ ช้ีแจงว่ำ กำรแข่งขนัมีควำมรุนแรงนอ้ยลง เน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้เร่ิมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจมำกข้ึนว่ำ 
งำนในส่วนของบริกำรหลงักำรขำยโดยผูป้ระกอบกำรนั้นเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัมำก หำกดูแลไม่ดีอำจท ำให้เกิดไฟไหม ้หรือท ำ
ใหป้ระสิทธิภำพลดลง ซ่ึงบริษทัเองก็ใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองกำรบริกำรหลงักำรขำย เช่นเดียวกนักบัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อำทิเช่น
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ท่ีมีกำรบริกำรดูแลตำมช่วงเวลำ ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือมัน่วำ่ลูกคำ้จะเลือกใชสิ้นคำ้จำกบริษทัเน่ืองจำกมี
ควำมมัน่ใจในเร่ืองกำรบริกำร โดยไม่น ำเร่ืองรำคำของผลิตภณัฑม์ำเป็นปัจจยัในกำรพิจำรณำ 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ รำยไดห้ลกัส่วนใหญ่มำจำกขำยในประเทศ แต่วตัถุดิบหลกั เช่น เรซ่ินหรือพลำสติกนั้น 
เขำ้ใจวำ่ส่วนมำกหรือทั้งหมดน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษทัไดป้ระกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไม่ อยำ่งไร 
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คุณวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์กรรมกำรช้ีแจงวำ่ บริษทัมีกำรประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนแยกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นกำรท ำ Natural Hedge ระหว่ำงค่ำสินคำ้ท่ีน ำเขำ้และรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ ส่วนท่ีสองเป็นกำรท ำ 
Forward Contract ในจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงระหวำ่งค่ำสินคำ้น ำเขำ้กบัรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ ในส่วนของหน้ีสงสยัจะสูญ ประมำณ 3 ลำ้นบำท เกิดจำกสำเหตุใด 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ เน่ืองจำกบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึงซ่ึงจ่ำยช ำระหน้ีล่ำชำ้ ท ำให้หน้ีสงสัยจะ

สูญเพ่ิมข้ึน แต่ปัจจุบนัไดรั้บช ำระครบถว้นแลว้ 
ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ บริษทัมีนโยบำยใหผู้ถื้อหุน้ไปเยีย่มชมโรงงำนหรือไม่ 
ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ ถำ้หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดสนใจบริษทัก็ยนิดี ขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้ท่ีมีควำมประสงคไ์ดโ้ปรดลง

ช่ือไวก้บัเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั หำกมีผูถื้อหุน้รวมไดจ้ ำนวนท่ีสมควรแลว้ บริษทัก็จะจดัใหมี้กำรเยีย่มชมโรงงำนต่อไป 
ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ ค  ำวำ่ Modern Trade ครอบคลุมถึงส่วนใด รวมถึงตลำดเมียนมำร์ และลำวดว้ยหรือไม่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  ช้ีแจงวำ่ Modern Trade คือร้ำนคำ้ขำยส่งขนำดใหญ่เฉพำะภำยในประเทศ เช่น โกลบอล

เฮำ้ส์ เมกำโฮม โฮมโปร ซ่ึงเป็นร้ำนคำ้ส่งขนำดใหญ่ท่ีทนัสมยั เป็นตลำดใหม่ท่ีบริษทัจะผลกัดนัสินคำ้เขำ้ไปจ ำหน่ำย ส่วน
กำรขำยกบัต่ำงประเทศ เช่น เมียนมำร์และลำวจดัวำ่เป็นกำรส่งออก (Export) 

ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ อะไรคือโอกำสในเมียนมำร์ ของบริษทัและมีนโยบำยท่ีจะไปสร้ำงตลำดในเมียนมำร์
และลำวไดอ้ยำ่งไร  

ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ ประเทศท่ีก ำลงัจะเจริญเติบโตรวมถึงเมียนมำร์นั้น ส่ิงแรกท่ีขำดแคลนคือเทคโนโลยีกำร
บริหำรจดักำรน ้ ำ จึงมีกำรน ำถงัน ้ ำเขำ้ไปจ ำหน่ำยโดยไดรั้บกำรช่วยเหลือสนบัสนุนจำกบริษทัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัไทยท่ีไป
ประกอบธุรกิจในเมียนมำร์ โดยถงัน ้ ำของบริษทัมีคุณภำพดีกวำ่ถงัน ้ ำท่ีวำงจ ำหน่ำยอยูท่ัว่ไปในเมียนมำร์ และเมียนมำร์เองมี
กลุ่มผูมี้รำยไดสู้งอยูจ่  ำนวนหน่ึงท่ีตอ้งกำรจะใชสิ้นคำ้คุณภำพดี กำรท่ีบริษทัน ำผลิตภณัฑถ์งัน ้ ำเขำ้จ ำหน่ำย เน่ืองจำกเห็นวำ่
ถงัน ้ ำเป็นส่ิงส ำคญัและจ ำเป็นต่อทุกครัวเรือน  ผลิตภณัฑต์วัท่ีสองท่ีจะน ำเขำ้ไปจ ำหน่ำย คือระบบบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีจะตอ้งมีกำร
ออกแบบกำรใช้งำนโดยสถำปนิก และตอ้งใช้ระยะเวลำในกำรออกแบบ  แต่เม่ือเขำ้ไปได้แลว้จะมีควำมมัน่คง  ส่วน
ผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงตอ้งไปศึกษำอีกคร้ังวำ่จะเขำ้ไปท ำตลำดอยำ่งไร ทั้งน้ีในส่วนของบริษทัมีสินคำ้และบุคลำกรพร้อม 
ส ำหรับในประเทศลำวมีประชำกรเพียง 4 ลำ้นคน ซ่ึงนอ้ยมำกเม่ือเทียบกบัเมียนมำร์ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดมี้กำรน ำตูแ้ช่ไป
จ ำหน่ำยในลำวเช่นกนั โดยมียอดขำยท่ีน่ำพอใจ 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ บริษทัมีแผนท่ีจะน ำธุรกิจโรงไฟฟ้ำเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยห์รือไม่ อยำ่งไร  
ประธำนฯ  ช้ีแจงว่ำ ปัจจุบนัธุรกิจโรงไฟฟ้ำของบริษทัยงัมีขนำดไม่ใหญ่เพียงพอท่ีจะน ำเขำ้จดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ขนำดก ำลงักำรผลิตขั้นต ่ำน่ำจะอยูท่ี่ 100 เมกะวตัต ์
ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ โรงไฟฟ้ำท่ีท่ำมะปรำง ไดค้่ำ Adder 8 บำทเป็นระยะเวลำ 10  ปี จนถึงปี 2563 หำกพน้

ระยะเวลำดงักล่ำวแลว้ จะมีผลกระทบต่อก ำไรหรือผลประกอบกำรของบริษทัหรือไม่ อยำ่งไร 
ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ แมว้ำ่รำยไดจ้ะลดลงไป แต่ ณ เวลำดงักล่ำว รำยจ่ำยจำกค่ำเส่ือมรำคำของโรงไฟฟ้ำก็จะ

หมดไปดว้ย อีกทั้ง บริษทัน่ำจะไดป้ระโยชน์จำกมูลค่ำของท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย  
ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ตั้งแต่ตน้ปีท่ีผำ่นมำ มียอดขำยถงัน ้ ำเป็นมูลค่ำเท่ำใด 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  ช้ีแจงวำ่ ยอดขำยถงัน ้ ำดีกวำ่ปีก่อน โดยเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 10  
ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ เร่ืองถงัน ้ ำท่ีน ำไปขำยท่ีเมียนมำร์  ลกัษณะของถงัน ้ ำค่อนขำ้งจะใหญ่ ค่ำขนส่งน่ำจะสูง 

ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรขำยน่ำจะไม่สูงนัก  อยำกให้บริษัท พิจำรณำถึงแนวทำงในกำรไปตั้ งโรงงำนท่ีเมียนมำร์เพ่ือ
เปรียบเทียบกนัดว้ย 
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ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ ในช่วงแรกตอ้งเปิดตลำดโดยวธีิกำรน ำเขำ้ไปก่อน ถึงแมจ้ะไดก้ ำไรไม่มำก แต่ตอ้งกำรให้
สินคำ้เขำ้ไปอยูใ่นตลำด   และช่วงต่อไป หำกตลำดมีขนำดใหญ่เพียงพอ บริษทัก็อำจจะไปตั้งโรงงำนท่ีเมียนมำร์แทนกำร
น ำเขำ้ แต่ทั้ งน้ีตอ้งดูกฎระเบียบต่ำง ๆก่อนว่ำ มีประเด็นติดขดัหรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกน้ี ยงัมีกำรศึกษำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรอีกทำงหน่ึง ไดแ้ก่กำรตั้งโรงงำนท่ีอ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก หรือพ้ืนท่ีอ่ืนในประเทศตำมแนวชำยแดนติดต่อกบั
เมียนมำร์อีกดว้ย 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ มีกำรเจำะตลำด Modern Trade ท่ีเมียนมำร์ดว้ยหรือไม่ 
ประธำนฯ  ช้ีแจงวำ่ ยงัไม่มีแผนกำรด ำเนินกำร ณ ปัจจุบนั  
ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ จำกท่ีบริษทัจะน ำสินคำ้เขำ้ Modern Trade ทั้ง 3 แห่ง คำดวำ่ยอดขำยคร่ึงปีหลงัท่ีไดจ้ำก 

Modern Trade จะเป็นเท่ำไหร่ และ Margin เป็นอยำ่งไร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  ช้ีแจงวำ่ คำดวำ่ยอดขำยกลุ่มผลิตภณัฑ์ส่ิงแวดลอ้มจะเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 และ

ก ำไรขั้นตน้ (Margin) จะต ่ำกว่ำก ำไรขั้นตน้ (Margin)  จำกกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย แมก้ำรขำยผ่ำน Modern Trade 
อำจจะท ำให้อตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง แต่น่ำจะท ำให้ผลก ำไรโดยรวมเพ่ิมมำกข้ึนจำกปริมำณกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน จ ำนวนเงินจะ
เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี กำรขำยผำ่น Modern Trade จะมีกำรปรับปรุงลกัษณะและวธีิกำรขำยไม่ใหก้ระทบต่อช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเดิม 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่โรงงำนในปัจจุบนัมีกำรผลิตคิดเป็นร้อยละเท่ำใดของก ำลงักำรผลิตทั้งหมด   
ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ โดยเฉล่ียมีกำรผลิตเกินร้อยละ 80 ของก ำลงักำรผลิตโดยรวม  
จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซกัถำม/มีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลำ

มำร่วมประชุมในวนัน้ี และใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ยดีมำตลอด และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 12.10 น. 
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