สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์เปอเรทปำร์ค เลขที่ 1
ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหำนคร
นำยสุ รเดช บุณยวัฒน ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่ ประธำนที่ ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำร
ประชุมครั้งนี้ มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ 2,988,771 หุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะจำนวน
37 รำย นับ จ ำนวนหุ ้ น ได้ 182,635,593 หุ ้ น รวมมี ผูถ้ ื อ หุ ้ น มำประชุ ม ทั้งสิ้ น จ ำนวน 63 รำย นับ จ ำนวนหุ ้ น รวมกัน ได้
185,624,364 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.8748 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริ ษทั
จำกนั้นประธำนฯ จึงได้กล่ำวเปิ ดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560
อนึ่ง ระหว่ำงดำเนินกำรประชุม มีผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมเพิม่ เติม โดยท้ำยที่สุดมีผถู ้ ือหุน้ มำประชุม
ด้วยตนเองจำนวน 28 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ 5,287,371 หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจำนวน 39 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ 190,532,113
หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ มำประชุมทั้งสิ้นจำนวน 67 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ 195,819,484 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.2732 ของจำนวนหุน้
ที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
จำกนั้น ประธำนฯ ได้แนะนำคณะกรรมกำรและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่มำร่ วมประชุมดังนี้
1. นำยสุรเดช บุณยวัฒน
ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน
2. นำงสำวชนิดำ สุ วรรณจูฑะ
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรค่ำตอบแทน
3. นำยชัยวัฒน์ นิตยำพร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมกำรและกรรมกำรค่ำตอบแทน
6. นำยวรเทพ รำงชัยกุล
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำร
7. นำยสมชำย ชุณหรัศมิ์
กรรมกำร
8. นำยเอกรำช กลัดพันธุ์
กรรมกำร
9. นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
10. นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมประชุมครบทุกท่ำนคิดเป็ นร้อยละ 100 และบริ ษทั มีคณะกรรมกำร
ชุดย่อยเพียงคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรค่ำตอบแทนเท่ำนั้น โดยไม่มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น
นอกจำกนี้ยงั มีผบู ้ ริ หำรระดับสูงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรระดับสูงที่ดูแลงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน และ
กฎหมำยของบริ ษทั และเลขำนุกำรบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 2 เรื่ องดังนี้
1. ชี้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยแบ่งกำรลงคะแนนเสี ยงออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมำประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ผูถ้ ือหุ ้นให้สิทธิ ออกเสี ยงแทน ประธำนฯ จะ
เสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวำระ โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ ถ้ำมี
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ผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดยกมือไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวำระนั้นจะใช้วธิ ี ลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
จำกกำรลงทะเบียน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่ำนลงคะแนนเสี ยงในวำระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั เพื่อนำไปนับ
คะแนนเสี ยง ถ้ำไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่ำที่ ประชุมมีมติเห็ นด้วยในวำระนั้น โดยกำรนับ
คะแนนเสี ยงให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง
อย่ำงไรก็ตำมในส่ วนของกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระที่ 5 เรื่ องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่
ต้องออกตำมวำระนั้น ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่ำนลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนน โดยไม่มีกำรสอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใด
เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย เนื่องจำกเป็ นวำระที่สำคัญ
1.2 กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ ้นให้มำประชุมแทน โดยผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือกำรออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระตำมหนังสื อมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
2. บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ล่วงหน้ำ โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั และ
แจ้งกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่ งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ำนใดเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ล่วงหน้ำ
นอกจำกนี้ ประธำนฯ ได้เรี ยนแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบเพิ่มเติมด้วยว่ำ ภำยหลังจำกเสร็ จสิ้นกำรประชุม บริ ษทั ได้
จัดรถตูส้ ำหรับไปส่งผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเดินทำงกลับโดยรถไฟฟ้ ำที่สถำนีรถไฟฟ้ ำอุดมสุข โดยรถตูจ้ ะจอดบริ เวณลำนจอด
รถด้ำนหลังของอำคำร ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ท่ำนที่จะใช้บริ กำรดังกล่ำว
จำกนั้นประธำนฯ ได้เริ่ มดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2559 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 โดยสำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่ำนพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถำมหรื อแจ้งขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ซึ่ งปรำกฏว่ำไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ รำยใดสอบถำมหรื อแจ้งขอแก้ไข ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษำยน 2559 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 185,644,364 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559
ประธำนฯ ขอให้ นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ในปี 2559ให้ที่ประชุมทรำบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในปี 2559 ให้ที่ประชุมทรำบ สรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรดำเนิ นธุรกิจบนควำมเชื่อที่วำ่ ธุรกิจที่ดีน้ นั จะต้อง
ประสบควำมสำเร็ จ บนควำมยัง่ ยืนร่ วมกันของสังคม องค์กรและพนักงำน เพรำะสำมองค์ประกอบนี้ ลว้ นมีควำมสัมพันธ์
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของกันและกัน กำรดำเนิ นธุ รกิ จจึ งต้องดี ต่อองค์กร ซึ่ งหมำยรวมถึงลูกค้ำ คู่คำ้ ผูถ้ ื อหุ ้น และต้องดี ต่อ
พนักงำน ซึ่ งเป็ นกลจักรสำคัญในกำรขับเคลื่อนธุ รกิ จ รวมทั้งสังคมด้วย ดังคำกล่ำวที่ ว่ำ “ธุ รกิ จก้ำวหน้ำ พนักงำนมัน่ คง
สังคมยัง่ ยืน” จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งเน้นให้มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำสิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่ำงสมดุลภำยใต้หลักกำร “เพื่อควำมสำเร็ จร่ วมกันอย่ำงยัง่ ยืน” ส่งผลให้ในปี นี้บริ ษทั ได้รับ
รำงวัล “Rising Star Sustainability Awards 2016” และได้ รั บ กำรป ระกำศรำยชื่ อหุ ้ น ยั่ง ยื น “Thailand Sustainability
Investment” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้ำงกำรถือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยจำนวน 3 แห่ ง
ได้แก่
(1) บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม แอพพลำยแอนซ์ จำกัด (PHA) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่มี
คุณสมบัติประหยัดพลังงำน ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “MIRAGE” มีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำทโดยบริ ษทั มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ
99.97 อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป PHAได้โอนส่ วนงำนขำยเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและโอนย้ำยพนักงำน
ไปรวมเป็ นหน่วยงำนของบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรให้มีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้นและเป็ นกำรลดค่ำใช้จ่ำย
(2) บริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ มีทุนจดทะเบียน 600
ล้ำนบำท โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 75.60 และ
(3) บริ ษทั พีพี กรี น เอ็นเนอร์ จี จำกัด (PPG) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำโครงกำรพลังงำนต่ำงๆได้หลำกหลำย
มำกขึ้น มีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 80.00
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม อยู่ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ ำเสี ย
อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ ำเสี ย ผลิตภัณฑ์ถงั สำรองน้ ำ กำรให้บริ กำรดูแลระบบบำบัดน้ ำเสี ย และระบบนำน้ ำกลับมำใช้
ใหม่
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม อยู่ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้แก่ หลังคำเหล็กรี ด
ลอนที่ใช้ตำมโรงงำนอุตสำหกรรม ซี เมนต์เสริ มใยแก้วที่ ใช้ประดับตกแต่งอำคำรและสถำนที่ ผนังกันเสี ยง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
สำหรับบรรจุสำรเคมีที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกอะครี ลิค เช่น อ่ำงอำบน้ ำ อ่ำงล้ำงหน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในห้องน้ ำ เป็ นต้น และผลิตภัณฑ์ระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar rooftop)
3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ ำพลังงำนสะอำด อยูภ่ ำยใต้กำรดำเนิ นงำนของ IGC ประกอบธุรกิ จผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ (Solar Farm) ปั จจุบนั มีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสระบุรี โดยแต่ละแห่งมีกำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำที่ 5
เมกะวัตต์
ภำพรวมธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี ที่ผ่ำนมำตำมที่ได้รำยงำนไว้ในกำรวิเครำะห์และคำอธิ บำยฐำนะ
กำรเงินและผลดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำรตำมรำยงำนประจำปี 2559 ดังนี้
กำรลงทุนของภำคอสังหำริ มทรัพย์และอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในปี 2559 อยูใ่ นภำวะชะลอตัวตลอดทั้งปี โดย
ข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย พบว่ำพื้นที่รับอนุญำตก่อสร้ำงรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย ที่อยูอ่ ำศัย อำคำรพำณิ ชย์
อุตสำหกรรมและอื่นๆมีพ้ืนที่ ลดลงถึงร้อยละ 5.4 ซึ่ งเป็ นกำรลดลงเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกันแล้วแสดงถึงภำวะกำรณ์ถดถอยของ
ภำคธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่ อง เป็ นไปในทิศทำงเดียวกับตลำดวัสดุก่อสร้ำงได้แก่ ปริ มำณกำรใช้
ปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ 0.5 คอนกรี ตลดลงร้อยละ 2.1 เหล็กเส้นลดลงร้อยละ 7.2 ส่ งผลกระทบต่อตลำดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
สิ่ งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้ำงให้มีขนำดเล็กลง ทำให้เกิดกำรแข่งขันรุ นแรงมำกขึ้น โดยแนวโน้มอุตสำหกรรมเป็ นกำรใช้กล
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ยุทธ์กำรแข่งขันด้ำนรำคำเพื่อรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดของแต่ละบริ ษทั ไว้ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่บริ ษทั มีสินค้ำหลำกหลำยที่
ตอบสนองต่ อควำมต้องกำรของตลำด มี ก ำรให้บ ริ กำรที่ ครบวงจร กำรส่ งมอบทัน เวลำ บุ ค ลำกรมี ค วำมเชี่ ย วชำญด้ำน
วิศวกรรม ตลอดจนกำรบริ ห ำรจัดกำรโดยมีมำตรกำรเชิ งรุ กและรับให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสภำพในแต่ละพื้นที่ ที่
ส่งผลให้อตั รำกำรเจริ ญเติบโตของยอดขำยและกำไรของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
บริ ษ ัท มี ย อดขำยรวมในปี 2559 จำก 4 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ำนวน 1,542 ล้ำนบำท โดยมี ย อดขำยจำกกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม 907 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 59 ของยอดขำยทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำกปี ที่ ผ่ำนมำ 61 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ7 มียอดขำยจำกผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม 321 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 21 ของยอดขำยทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จำกปี ที่ผ่ำนมำ 49 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ18 มียอดขำยจำกลุ่มธุรกิ จไฟฟ้ ำพลังงำนสะอำด 263 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 17
ของยอดขำยทั้งหมด ลดลงจำกปี ที่ผ่ำนมำ 19 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ7 โดยหลักมำจำกค่ำ FT ที่ลดลง 14 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำ
Adder ลดลง 8 ล้ำนบำท ค่ำไฟฟ้ ำเพิ่มขึ้น 3 ล้ำนบำท และมียอดขำยจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่มีคุณสมบัติประหยัด
พลังงำน 51 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 3 ของยอดขำยทั้งหมด ลดลงจำกปี ที่ผำ่ นมำ 44 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 46
งบกำไรขำดทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
กำไรสำหรับปี จำนวน 179 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี ที่ ผ่ำนมำ 15 ล้ำนบำท ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยมี
กำไรเพิ่มขึ้น 6 ล้ำนบำท และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั หลังหักรำยได้เงินปั นผลมีกำไรเพิ่มขึ้น 9 ล้ำนบำท
ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน) มีรำยได้รวมจำนวน 1,349 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น
จำกปี ที่ผำ่ นมำ 192 ล้ำนบำท จำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้น 159 ล้ำนบำท มีรำยได้เงินปั นผลเพิ่มขั้น 43 ล้ำนบำท และรำยอื่นๆลดลง 9
ล้ำนบำท กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น 17 ล้ำนบำทโดยหลักมำจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้น กำไรสำหรับปี จำนวน 125 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 52 ล้ำนบำทจำกกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น 43 ล้ำนบำทโดยมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ใกล้เคียงกับปี ที่ผำ่ นมำ
ผลกำรดำเนินงำนรวมของบริ ษทั มีรำยได้รวมในปี 2559 จำนวน 1,563 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นจำกปี ที่ผำ่ นมำ จำนวน
49 ล้ำนบำท จำกยอดขำยที่ เพิ่มขึ้น 47 ล้ำนบำท และมีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 2 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน 216 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกปี ที่ ผ่ำนมำ จำนวน 5 ล้ำนบำท จำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 7 ล้ำนบำท และผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ย่อยมีกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนลดลง 12 ล้ำนบำท กำไรสำหรับปี 179 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี ที่ ผ่ำนมำ 15 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 10
ฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ในปี 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,416 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 62 ล้ำนบำท โดยหลักมำ
จำกลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นมีจำนวน 301 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จำนวน 3 ล้ำนบำท จำกยอดขำยที่ เพิ่มขึ้น สิ นค้ำ
คงเหลือมีจำนวน 154 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3 ล้ำนบำท โดยมำจำกวัตถุดิบลดลง 4 ล้ำนบำท งำนระหว่ำงติดตั้งลดลง 3 ล้ำนบำท
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปเพิ่มขึ้น 3 ล้ำนบำทและสิ นค้ำระหว่ำงทำงเพิ่มขึ้น 7 ล้ำนบำท ที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,424 ล้ำน
บำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 72 ล้ำนบำทโดยหลักลดลงจำกค่ำเสื่ อมรำคำ 93 ล้ำนบำท และในระหว่ำงปี มีกำรลงทุนเพิ่มใน
สิ นทรัพย์จำนวน 21 ล้ำนบำท
หนี้ สินรวมมีจำนวน 969 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 173 ล้ำนบำทโดยหลักมำจำกเจ้ำหนี้ กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้ อื่น มีจำนวน 220 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จำนวน 22 ล้ำนบำท โดยหลักเพิ่มขึ้นจำกส่ วนของบริ ษทั จำนวน 36
ล้ำนบำทและลดลงในส่วนของเจ้ำหนี้กำรค้ำของ PHA จำนวน 16 ล้ำนบำท เงินกูย้ มื ลดลงจำนวน 198 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลง 25 ล้ำนบำท เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 137 ล้ำนบำท และเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจำกกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง 36 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,177 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 111 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 10.4
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กำรสร้ำงควำมยัง่ ยืนผ่ำนองค์กรนวัตกรรม เป็ นส่ วนสำคัญต่อกำรพัฒนำธุรกิจ สิ นค้ำและบริ กำรในระยะยำว
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันและทำให้ธุรกิ จเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ดังนั้นในปี 2559 บริ ษทั จึงมีกำรผลักดันโครงกำร
ส่ งเสริ มกำรสร้ำงนวัตกรรมขึ้นภำยในองค์กรโดยควำมร่ วมมือกับสำนักงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ พัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
นวัตกรรมเพื่อกระตุน้ ให้เกิดกำรค้นคว้ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด โดยเน้น
เรื่ องกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลิตภัณฑ์เดิมและค้นคว้ำหำนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริ ษทั
ได้มีกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมออกเป็ น 3 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเพิ่มผลผลิต Productivity
ในปี 2559 บริ ษทั ได้รับกำรส่ งเสริ มจำกสถำบันเพิ่มผลผลิต ในโครงกำร “กำรสร้ำงและขยำยฐำนองค์
ควำมรู ้กำรเพิ่มผลิตภำพเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน” โดยบริ ษทั มุ่งที่ กำรพัฒนำบุคลำกร (People) ในเรื่ องกำรพัฒนำควำมรู ้
ทักษะ ในกำรปฏิบตั ิงำนให้รองรับแผนกำรดำเนิ นกำรในกำรพัฒนำปรับกระบวนกำรผลิต (Process) โดยได้มีกำรอบรมและ
พัฒนำควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิงำนตลอดทั้งปี
2. ด้ำนกำรพัฒนำเรื่ องกระบวนกำรผลิต Process
ในปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนซื้ อเครื่ องจักรที่ทำงำนได้อตั โนมัติจำนวน 3 เครื่ อง เพื่อผลิตสิ นค้ำกลุ่มถังน้ ำ
และถังบำบัดขนำดเล็ก ซึ่ งสำมำรถเพิ่มกำลังกำรผลิตเป็ น 2 เท่ำจำกเดิม ทั้งนี้เพื่อรองรับกับแผนกำรขยำยตลำดในอนำคตของ
เรำได้ โดยวำงเป้ ำหมำยที่จะพัฒนำกระบวนกำรผลิตตำมแนวทำง Manufacturing 4.0 ซึ่ งใช้เทคโนโลยีทำงำนแทนคน และ
แก้ไขปั ญหำแรงงำนขำดแคลนที่นบั วันจะทวีควำมรุ นแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงได้มีกำรลงทุนในกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
ในกำรทำงำนทั้งกระบวนกำรออกแบบและผลิตสิ นค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เสริ มใยแก้วที่ใช้ประดับตกแต่งอำคำรต่ำงๆ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำน ทำให้กำรทำงำนมีควำมสะดวกรวดเร็ วและตอบสนองได้ทนั ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ลดข้อผิดพลำดในกำรทำงำนต่ำงๆ และยังเป็ นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในเรื่ องคุณภำพของสิ นค้ำ
บริ ษทั มี กำรพัฒ นำกระบวนกำรจัดกำรห่ วงโซ่ อุปทำน Supply Chain Management โดยมี คณะทำงำน
SCM เพื่ อปรับ ปรุ งในทุ กกระบวนกำรที่ เกี่ ยวข้อ งตั้งแต่ลูกค้ำ งำนขำย ผลิ ต จัดซื้ อ คลังสิ น ค้ำและกำรจัดส่ งสิ น ค้ำ ทั้งนี้
เป้ ำหมำยเพื่อลดต้นทุนและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ
3. ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ Products
มุ่งเน้นกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ๆ ที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดโดยเน้นเรื่ องกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลิตภัณฑ์
เดิม ได้แก่ ระบบกำรนำน้ ำเสี ยกลับมำใช้ใหม่แบบครบวงจร และถังสำรองน้ ำรู ปแบบใหม่ๆ เป็ นต้น ส่ วนสิ นค้ำในกลุ่มวัสดุ
ก่อสร้ำงเน้นเรื่ องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในกำรออกแบบ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประเทศญี่ปุ่นในกำร
ผลิตหลังคำซีเมนต์เสริ มใยแก้วของสนำมกีฬำ AOMORI STADIUM ที่จะเป็ นส่วนหนึ่งในสนำมกีฬำที่ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ
โอลิมปิ คปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
ด้ำนกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืน ในส่ วนของพนักงำนและสังคม ตำมปรัชญำกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ที่
มุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลด้ำนธุรกิจ พนักงำน และสังคม เพื่อสร้ำงควำมสำเร็ จร่ วมกันอย่ำงยัง่ ยืน นำมำสู่หลักกำรดำเนินงำนของ
บริ ษ ัท คื อ “สร้ ำงสรรค์คุณ ภำพชี วิตและสิ่ งแวดล้อมที่ ยงั่ ยืน ” โดยบริ ษ ัท ได้ต้ งั เป้ ำหมำยที่ จะเป็ นองค์กรสี เขี ยว (Green
Organization) เนื่องจำกสิ นค้ำและบริ กำรของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR as a process) และสิ่ งที่
บริ ษทั ดำเนิ นกำรต่อ คือกำรสร้ำงวัฒนธรรมสี เขียวภำยในองค์กร พัฒนำกระบวนกำรภำยในทั้งระบบเพื่อให้งำนที่ ทำอยูใ่ น
ปั จจุบนั สำมำรถส่งคุณค่ำต่อกำรดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR in process) เช่น Green logistic บริ ษทั ดำเนินงำนด้ำนห่ วง
โซ่อุปทำน (Supply Chain Management) เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขนส่ งสิ นค้ำ โดยกำรบริ หำรกำรขนส่ งขำกลับจำกกำรส่ ง
สิ นค้ำให้ลูกค้ำซึ่งเที่ยวกลับมักจะเป็ นเที่ยวเปล่ำบริ ษทั จึงนำมำใช้บรรทุกวัตถุดิบจำกผูผ้ ลิตในกรุ งเทพฯไปโรงงำนที่กบินทร์
บุ รีท้ ังนี้ เป็ นกำรลดกำรสู ญ เปล่ ำและเป็ นกำรลดกำรสร้ ำงมลพิ ษ ทำงอำกำศไปในเวลำเดี ยวกัน ด้วย และจำกกำรผลกำร
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ดำเนิ น งำนที่ มุ่ งมั่น ส่ ง ผลให้บ ริ ษ ัท ได้รับ รำงวัลพัฒ นำกำรโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ตสำหกรรมดี เด่ น ด้ำนควำมมุ่ งมั่น พัฒ นำระบบ
คลัง สิ น ค้ำ และรำงวัล พัฒ นำกำรโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สำหกรรมดี เด่ น ด้ำนควำมมุ่ ง มั่น พัฒ นำโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นองค์ก ร จำกกรม
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม
ในส่วนของพนักงำนซึ่งเป็ นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ควำมสำเร็ จตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้น้ นั
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อพนักงำนซึ่ งเป็ นต้นน้ ำในกำรส่ งต่อคุณค่ำให้กบั กระบวนกำรถัดไปจำกกำรสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำ
ให้กับธุ รกิ จเติบโตมัน่ คงและสังคมยัง่ ยืน จึ งได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรดู และพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมนอกเหนื อกว่ำที่
กฎหมำยกำหนด ทั้งด้ำนควำมเป็ นอยู่ กำรพัฒนำทักษะและควำมก้ำวหน้ำในอำชี พ กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้
ปลอดภัยผ่ำนระบบงำนที่ได้รับรองระดับสำกลอำทิ ISO 14001, ISO 9001, มอก.18001 และกำรดูแลพนักงำนผ่ำนกิจกรรม
โครงกำร Happy 8 workplace ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ภำคอุตสำหกรรมในสถำนประกอบกำรโดยจัดสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศกำรทำงำนให้เป็ นเสมือนบ้ำนหลังที่ 2 ของพนักงำน ส่วนบ้ำนหลักแรกบริ ษทั ให้ควำมสำคัญโดยเข้ำไปมีส่วน
ร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนที่พนักงำนอำศัยอยูต่ ำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริ มให้พนักงำนและครอบครัวพึ่งตนเองได้ อยูอ่ ย่ำงสมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืนและมีควำมสุข
ในส่ วนของสังคม บริ ษทั ยังได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ ไปสู่ ชุมชนรอบข้ำงโรงงำนอีกด้วย ตัวอย่ำง
โครงกำรที่ บริ ษทั ได้ดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง คือ กำรสร้ำงชุมชนยัง่ ยืนบ้ำนโคกขี้ เหล็ก ตั้งอยู่ที่ ต.หนองกี่ อ.กบิ นทร์ บุรี
จ.ปรำจี น บุ รี ซึ่ งในชุ มชนดังกล่ำวมี พ นักงำนของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งอำศัยอยู่ด้วย โดยน ำแนวทำงเศรษฐกิ จพอเพียงเข้ำไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ช่วยเพิ่มรำยได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่อคนร้อยละ 65 และบริ ษทั ได้นำรู ปแบบที่
ประสบควำมส ำเร็ จ จำกหมู่ บ้ ำ นโคกขี้ เหล็ ก ไปพัฒ นำให้ ค วำมรู ้ กั บ หมู่ บ้ ำ นคลองตำหมื่ น ต ำบลทุ่ ง โพธิ์ อ.นำดี
จ.ปรำจีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงสังคม อยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข บริ เวณรอบโรงงำนให้เพิ่มมำกขึ้น และในอนำคตมีแผนที่จะขยำย
ไปยัง ชุ ม ชนอื่ น ๆอี ก ด้ว ย ซึ่ งจำกผลกำรด ำเนิ น งำนทั้ง 3 ด้ำ นเป็ นสำเหตุ ห ลัก ที่ ท ำให้ บ ริ ษ ัท ได้รั บ รำงวัล Rising Star
Sustainability Awards 2016 และได้รับกำรประกำศรำยชื่อหุน้ ยัง่ ยืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในด้ำนกำรต่อ ต้ำนกำรทุ จริ ต คอร์ รัปชั่นนั้น ตลอดระยะเวลำหลำยปี ที่ ผ่ำนมำบริ ษทั ได้ให้ควำมส ำคัญ ต่ อ
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้บรรจุเป็ นหนึ่ งในพันธกิ จหลักของบริ ษทั ที่จะต้องยึดถือและปฏิ บตั ิอย่ำง
เข้มแข็งภำยในองค์กร โดยจัดกำรอบรมให้ควำมรู ้แก่พนักงำนและแนวทำงปฏิบตั ิงำนแก่พนักงำนทุกระดับชั้น ร้อยละ 100
ในส่ วนภำยนอกบริ ษทั ได้ทำหนังสื อชี้แจงเจตนำรมณ์ขยำยแนวควำมคิด ไปยังคู่คำ้ ลูกค้ำ และได้ชกั ชวนคู่คำ้ ลูกค้ำ ให้เข้ำ
ร่ วมกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งในปี 2559 มีคู่คำ้ ร่ วมโครงกำรระดับประกำศนโยบำยต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จำนวน 132
รำย และระดับลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจเพื่อประกำศเจตนำรมณ์ร่วมทำธุรกิจด้วยควำมโปร่ งใสจำนวน 35 รำย และบริ ษทั
ยังได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบต่ำงๆ กับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอตลอดปี ที่
ผ่ำนมำ โดยบริ ษทั มีพฒั นำกำรกำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
 ในเดื อนกันยำยน 2555 บริ ษทั ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิ บัติของ
ภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 ปี 2556 บริ ษ ัท ได้ดำเนิ น กำรจัด ท ำคู่ มือ และแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ยวกับ มำตรกำรกำรต่ อต้ำนทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่
 ในวันที่ 4 เมษำยน 2557 บริ ษทั ได้รับกำรรับรองสถำนะเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนทุ จริ ตจำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย ( IOD) ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 บริ ษทั แรกของประเทศไทยที่
ได้รับรองสถำนะ
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 ปี 2558 สถำบันไทยพัฒน์ โดยกำรสนับสนุ นจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำกำรประเมิน ระดับกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนเรื่ องกำรป้ องกันกำรมีส่วนร่ วมเกี่ ยวข้องกับคอร์ รัปชัน่
บริ ษทั ได้รับผลกำรประเมินอยูใ่ นระดับที่ 5 ซึ่งเป็ นระดับที่สูงสุด
 ในวันที่ 9 มีนำคม 2560 บริ ษทั ได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนทุจริ ต (CAC) จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย ( IOD)
ทั้งนี้บริ ษทั ยังได้มีกำรจัดตั้งคณะทำงำนด้ำนธรรมำภิบำลมีพนั ธกิจในกำรส่ งเสริ ม ปลูกฝังเรื่ องควำมโปร่ งใส
และธรรมำภิบำลในองค์กร กำหนดกระบวนกำรสื่ อสำรและแนวทำงปฏิบตั ิที่ชดั เจนให้พนักงำนได้รับทรำบและยึดถือปฏิบตั ิ
รวมทั้งส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้อมทั้งมีกำรอบรมให้ควำมรู ้ รณรงค์ให้พนักงำนเข้ำร่ วมทำ
แบบสอบถำมสุจริ ตไทย และเข้ำร่ วมกิจกรรมวันต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่
หลังจำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดสอบถำม ประธำนฯ
จึงขอให้ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ประจำปี 2559
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ประจำปี 2559
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษทั สำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซึ่งได้ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
หลังจำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถำม ซึ่ งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติ อนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษทั สำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมที่ เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 195,819,484 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2559
ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของ
กำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงินได้และสำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต จำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
ในปี 2559 ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 124,514,309 บำท มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำม
กฎหมำยแล้ว 118,288,594 บำท คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำและอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอีกในอัตรำหุ ้นละ 0.26 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 78,000,000 บำท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่ำงกำล ที่จ่ำย
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559 ในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำท จะรวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2559 หุ ้นละ
0.36 บำท เป็ นจำนวนเงิ นรวม 108,000,000 บำท คิ ดเป็ นร้อยละ 91.30 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษี เงิ นได้และสำรองตำม
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กฎหมำย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่กำหนดไว้ของบริ ษทั โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั น
ผล ในวัน อังคำรที่ 7 มี น ำคม 2560 และให้ ร วบรวมรำยชื่ อ ตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์และตลำด
หลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิ ดสมุ ด ทะเบี ยนในวัน พุ ธที่ 8 มี น ำคม 2560 และกำหนดจ่ ำยเงิ น ปั น ผลในวัน จัน ทร์ ที่ 8
พฤษภำคม 2560
หลังจำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดสอบถำม ประธำนฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2559 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 195,819,484 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่ งที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผู ้
แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี จำนวนหนึ่ งในสำม
หรื อจำนวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสำม โดยกรรมกำรที่ ตอ้ งออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภำยหลังกำรจด
ทะเบี ยนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจับ สลำก ส่ วนในปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่ อยู่ในตำแหน่ งนำนที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง
กรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมกำร 9 ท่ำน ซึ่ งในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 มีกรรมกำรที่ ตอ้ งออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1. นำยสุรเดช บุณยวัฒน
กรรมกำร
2. นำยสมชำย ชุณหรัศมิ์
กรรมกำร
3. นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำร
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรทั้งคณะยกเว้นกรรมกำรที่
มีส่วนได้เสี ยได้ทำหน้ำที่เป็ นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำที่กำหนดไว้ รวมถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรบริ ษทั ในช่วงที่ผ่ำนมำแล้วเห็นว่ำ สมควรเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรที่ พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ซึ่ งมีคุณสมบัติเหมำะสมกลับเข้ำเป็ น
กรรมกำรของบริ ษทั ต่ออีกวำระหนึ่ง โดยประวัติยอ่ ของทั้ง 3 ท่ำน ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ น
กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ปรำกฏว่ำไม่มีผใู ้ ดเสนอรำยชื่อเข้ำมำ
หลังจำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถำม ซึ่ งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บตั รลงคะแนน
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน)
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ที่ ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลับเข้ำเป็ นกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ ง ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
1. นำยสุรเดช บุณยวัฒน
เห็นด้วย 194,415,584 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
2. นำยสมชำย ชุณหรัศมิ์
เห็นด้วย 195,819,484 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
3. นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์
เห็นด้วย 195,819,484 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยเปรี ยบเที ยบอ้ำงอิงทั้งจำกบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรำยได้ และ
ระดับมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และภำระหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ค่ำตอบแทน
2559
2560
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
(บำท/ครั้ง)
21,000
21,000
- กรรมกำรบริ ษทั
(บำท/คน/ครั้ง)
16,000
16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(บำท/ครั้ง)
21,000
21,000
- กรรมกำรตรวจสอบ
(บำท/คน/ครั้ง)
16,000
16,000
14
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เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน
- กรรมกำรค่ำตอบแทน
บำเหน็จ
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรที่มิใช่กรรมกำรตรวจสอบ
สิ ทธิประโยชน์อื่น

(บำท/ครั้ง)
(บำท/คน/ครั้ง)

12,000
10,000

14,000
11,000

(บำท/ปี )
(บำท/ปี )
(บำท/คน/ปี )
(บำท/คน/ปี )

260,000
325,000
290,000
230,000
ไม่มี

300,000
325,000
290,000
230,000
ไม่มี

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ำยเฉพำะกรรมกำรที่มำประชุม และกรรมกำรที่มีฐำนะเป็ นผูบ้ ริ หำรทุกท่ำนสละสิ ทธิ์ที่จะ
รับค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ
หลังจำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดสอบถำม ประธำนฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2560 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 193,415,584 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ซึ่งไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2560
ประธำนฯ ได้แ จ้ง ต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่ำ เพื่ อ ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยกำรเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้พิจำรณำมำตรฐำนและประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน ควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีและค่ำสอบ
บัญชี โดยเปรี ยบเทียบกับปริ มำณงำนและอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมกำรบริ ษทั
ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้แต่งตั้ง
- นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844 หรื อ
- นำยณรงค์ พันตำวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3315 หรื อ
- นำงสำวสุพรรณี ตริ ยำนันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4498
จำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่ำตอบแทนในกำร
สอบบัญชี เป็ นจำนวนเงิ น 1,480,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริ กำรอื่นๆ ทั้งนี้ ค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจำกค่ำสอบ
บัญชีประจำปี 2559 เป็ นจำนวนเงิน 50,000 บำท
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน)
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ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่ อที่เสนอดังกล่ำวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ให้ควำมเห็นชอบ และไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หำร/ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของ
บริ ษทั และได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มำตั้งแต่ปี 2559
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สังกัดสำนักงำนสอบบัญชีเดียวกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็ นว่ำควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่ำตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวมีควำมเหมำะสมแล้ว
หลังจำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดสอบถำม ประธำนฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2560 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย

195,819,484 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธำนฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ำ ตำมที่ บ ริ ษ ัท ได้เปิ ดโอกำสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ง ค ำถำมที่ จ ะให้ บ ริ ษ ัท หรื อ
คณะกรรมกำรชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครำวนี้ได้ต้ งั แต่วนั ที่บริ ษทั ออก
หนังสื อเชิญประชุมวันที่ 20 มีนำคม 2560 จนถึงวันที่ 5 เมษำยน 2560 นั้น ปรำกฏว่ำ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดส่งคำถำม
จำกนั้น ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นในที่ ประชุ มซักถำมหรื อเสนอข้อคิดเห็ นอื่น ๆ และมี ผูถ้ ื อหุ ้น
สอบถำม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมว่ำ อยำกทรำบทิศทำงกำรดำเนินงำนและภำวะกำรแข่งขันในปี 2560 ของบริ ษทั เป็ นอย่ำงไร
คุณวรเทพ รำงชัยกุล กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำรชี้แจงว่ำ เนื่องจำกธุรกิจหลักของบริ ษทั เป็ นธุรกิจ
ระบบบำบัดน้ ำเสี ยและกำรจัดเก็บน้ ำดี ซึ่งมีทิศทำงกำรดำเนินงำนหลักๆดังนี้
1) มีกำรยกระดับกำรแข่งขันให้มีโอกำสทำงธุ รกิ จมำกขึ้นโดยมี ระบบกำรนำน้ ำเสี ยกลับมำใช้ใหม่ (Water
Reuse) โดยวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กบั องค์กร โรงแรม อำคำรพำณิ ชย์
2) เน้นกำรเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ทั้ง Solar Farm และ Solar Rooftop
3) กำรขยำยธุรกิจไปต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ประเทศเพื่อนบ้ำนเป็ นหลัก
ผูถ้ ือหุน้ เนื่องจำกปั จจุบนั รำคำน้ ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงไร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ชี้แจงว่ำ เนื่ องจำกงำนของบริ ษทั เป็ นงำนโครงกำร ซึ่ งมีผลต่อรำคำวัตถุดิบที่ สั่งซื้ อมีกำร
ผันแปรตำมรำคำน้ ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่เนื่ องจำกสิ นค้ำเป็ นแบบ Commercial กำรปรับขึ้นเป็ นกำรปรับทั้งตลำดจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
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ผูถ้ ือหุ ้น สอบถำมว่ำ ที่ดินเพื่อกำรลงทุนโอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ บริ ษทั มีแนวทำงกำรจัดกำร
อย่ำงไร
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำ ที่ดินมี 2 แห่ ง คือ ที่ดินที่เขตหนองจอก กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งเดิมเป็ นโรงงำนโดยปั จจุบนั
เปลี่ยนให้เป็ น Wharehouse โดยให้เช่ำ และในปั จจุบนั ดำเนิ นกำรในเรื่ องของกำรขำย แต่เนื่ องจำกที่ดินดังกล่ำวเป็ นพื้นที่ สี
เขียว คงขำยได้ในเฉพำะบำงธุ รกิ จและอำจต้องใช้ระยะเวลำในกำรขำยพอสมควร และอีกที่ คือที่ ดินที่ อำเภอกบิ นทร์ บุรี
จังหวัดปรำจีนบุรีโดยปั จจุบนั ใช้เป็ นพี่พกั ให้กบั พนักงำน แต่ได้ดำเนินกำรเรื่ องกำรขำยเช่นเดียวกับที่หนองจอก
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถำมว่ำ โรงไฟฟ้ ำที่จะหมด Adder ในปี 2563 เมื่อหมดค่ำAdder แล้วโรงไฟฟ้ ำนั้นจะมีผลกำไร
หรื อขำดทุนอย่ำงไร
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำ โรงไฟฟ้ ำที่ ท่ำมะปรำงที่จะหมด Adder ในปี 2563 นั้นบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรดังนี้ 1) เรื่ อง
สัญญำที่กำลังจะหมดกับภำครัฐยังไม่มีควำมชัดเจนเรื่ องรำคำในกำรรับซื้อซึ่งอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนิ นกำร 2) โครงสร้ำงรำคำที่
ลดลงมำกเนื่ องจำกต้น ทุ น อยู่ที่ค่ำเสื่ อมรำคำของเครื่ องมื อ โดยเครื่ อ งมื อ มี อำยุกำรใช้งำนประมำณ 10 ปี แต่ ในปั จจุ บัน
เครื่ องมือยังคงมีประสิ ทธิภำพแต่อำจมีกำรเสื่ อมสภำพไปตำมกำลเวลำและอีกทั้งยังได้มีกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับปรุ งใช้
หำกได้ผลจะทำให้กำรขำยไฟฟ้ ำมีปริ มำณที่เพิ่มมำกขึ้น 3) บริ ษทั คำดว่ำจะได้ประโยชน์จำกรำคำที่ดินที่มีมูลค่ำเพิม่ ขึ้นกว่ำ 5
เท่ำ ซึ่งบริ ษทั จะต้องมีกำรพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง
ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมว่ำ ควำมคืบหน้ำของโรงงำนในประเทศเมียนมำร์เป็ นอย่ำงไร
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำ เนื่องจำกตลำดในประเทศเมียนมำร์เป็ นตลำดที่มีขนำดที่ค่อนข้ำงใหญ่และมีควำมน่ำสนใจ
โดยบริ ษทั ได้มีกำรเตรี ยมกำรดำเนินงำนโดยใช้ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี เพื่อที่จะเข้ำไปดำเนินกำรสร้ำงโรงงำนในประเทศ
เมียนมำร์แต่ท้ งั นี้จะต้องมีกำรประเมินในเรื่ องของขนำดโรงงำนว่ำจะมีขนำดไหน แต่ในปัจจุบนั นี้บริ ษทั ได้มีทีมงำนขำยที่ไป
ประจำอยู่ที่ประเทศเมียนมำร์ เพื่อที่ จะสร้ำงควำมมัน่ คงในกำรค้ำขำยให้ยงั่ ยืนและกำรสร้ำงตลำดในประเทศเมียนมำร์ ให้
มัน่ คงก่อนหลังจำกนั้นถึงจะไปตั้งโรงงำนผลิต
จำกนั้นไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ำนใดซักถำม/มีขอ้ เสนอแนะอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลำ
มำร่ วมประชุมในวันนี้ และให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ด้วยดีมำตลอด และกล่ำวปิ ดประชุมเวลำ 11.10 น.
ลงชื่อ นำยสุรเดช บุณยวัฒน ประธำนที่ประชุม
( นำยสุรเดช บุณยวัฒน )

บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน)

17

