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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

        
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2560 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค เลขท่ี 1 

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

ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 26 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้2,988,771 หุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจ ำนวน 
37 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 182,635,593 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นมำประชุมทั้ งส้ินจ ำนวน 63 รำย นับจ ำนวนหุ้นรวมกันได ้
185,624,364 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.8748 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
จำกนั้นประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวเปิดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 

อน่ึง ระหวำ่งด ำเนินกำรประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทำ้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มำประชุม
ดว้ยตนเองจ ำนวน 28 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้5,287,371 หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจ ำนวน 39 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้190,532,113 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้มำประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 67 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้195,819,484 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.2732 ของจ ำนวนหุน้
ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 
 จำกนั้น ประธำนฯ ไดแ้นะน ำคณะกรรมกำรและผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมำร่วมประชุมดงัน้ี 
 1.  นำยสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 2.  นำงสำวชนิดำ  สุวรรณจูฑะ  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
      กรรมกำรค่ำตอบแทน 
 3.  นำยชยัวฒัน์  นิตยำพร  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 4.  นำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 5.  นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมกำรและกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 6.  นำยวรเทพ รำงชยักลุ   กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
 7.  นำยสมชำย ชุณหรัศม์ิ  กรรมกำร  
 8.  นำยเอกรำช กลดัพนัธ์ุ  กรรมกำร 
 9. นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 10. นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชี จำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 
 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกท่ำนคิดเป็นร้อยละ 100 และบริษทัมีคณะกรรมกำร
ชุดยอ่ยเพียงคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรค่ำตอบแทนเท่ำนั้น โดยไม่มีคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน 
 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
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ผูถื้อหุ้นท่ำนใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวำระนั้นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ
จำกกำรลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงในวำระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเพื่อน ำไปนบั 
คะแนนเสียง ถำ้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวำ่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวำระนั้น โดยกำรนับ
คะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1  เสียง 

อยำ่งไรก็ตำมในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระท่ี 5 เร่ืองพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ตอ้งออกตำมวำระนั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนน โดยไม่มีกำรสอบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใด
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจำกเป็นวำระท่ีส ำคญั 

1.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มำประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระตำมหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 
 2. บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั และ
แจง้กำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ 
 นอกจำกน้ี ประธำนฯ ไดเ้รียนแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบเพ่ิมเติมดว้ยวำ่ ภำยหลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัได้
จดัรถตูส้ ำหรับไปส่งผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเดินทำงกลบัโดยรถไฟฟ้ำท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำอุดมสุข โดยรถตูจ้ะจอดบริเวณลำนจอด
รถดำ้นหลงัของอำคำร ซ่ึงจะมีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ำนท่ีจะใชบ้ริกำรดงักล่ำว  

จำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
  ประธำนฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแจง้ขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มี    
ผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำมหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 
เมษำยน 2559 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  185,644,364   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                  0  เสียง  
   บตัรเสีย                        0     เสียง    
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
 ประธำนฯ ขอให้ นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัในปี 2559ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 2559 ใหท่ี้ประชุมทรำบ สรุปไดด้งัน้ี 
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 บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจบนควำมเช่ือท่ีวำ่ ธุรกิจท่ีดีนั้นจะตอ้ง
ประสบควำมส ำเร็จ บนควำมยัง่ยืนร่วมกนัของสังคม องค์กรและพนักงำน เพรำะสำมองคป์ระกอบน้ีลว้นมีควำมสัมพนัธ์ 
และเป็นส่วนหน่ึงของกันและกนั กำรด ำเนินธุรกิจจึงตอ้งดีต่อองค์กร ซ่ึงหมำยรวมถึงลูกคำ้ คู่คำ้ ผูถื้อหุ้น และตอ้งดีต่อ
พนักงำน ซ่ึงเป็นกลจักรส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจ รวมทั้ งสังคมด้วย ดังค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ธุรกิจกำ้วหน้ำ พนักงำนมัน่คง 
สงัคมยัง่ยนื” จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มุ่งเนน้ใหมี้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจควบคู่ไปกบั
กำรพฒันำส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยำ่งสมดุลภำยใตห้ลกักำร “เพ่ือควำมส ำเร็จร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนื” ส่งผลใหใ้นปีน้ีบริษทัไดรั้บ
รำงวัล  “Rising Star Sustainability Awards 2016” และได้ รับกำรประกำศรำย ช่ือ หุ้ น ย ั่งยืน  “Thailand Sustainability 
Investment” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีบริษทัยอ่ยจ ำนวน 3 แห่ง 
ไดแ้ก่  
 (1) บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลำยแอนซ์ จ ำกดั (PHA) ประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมี
คุณสมบติัประหยดัพลงังำน ภำยใตต้รำสินคำ้ “MIRAGE” มีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำทโดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 
99.97 อยำ่งไรก็ตำม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป PHAไดโ้อนส่วนงำนขำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและโอนยำ้ยพนกังำน 
ไปรวมเป็นหน่วยงำนของบริษทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรใหมี้ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนและเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำย  
 (2) บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์มีทุนจดทะเบียน 600 
ลำ้นบำท โดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 75.60 และ  
 (3) บริษทั พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ ำกดั (PPG) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำโครงกำรพลงังำนต่ำงๆไดห้ลำกหลำย
มำกข้ึน มีทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท โดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 80.00 
 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 1. กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย 
อุปกรณ์ส ำหรับระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ผลิตภณัฑ์ถงัส ำรองน ้ ำ กำรให้บริกำรดูแลระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย และระบบน ำน ้ ำกลบัมำใช้
ใหม่ 
 2. กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ หลงัคำเหล็กรีด
ลอนท่ีใชต้ำมโรงงำนอุตสำหกรรม ซีเมนตเ์สริมใยแกว้ท่ีใชป้ระดบัตกแต่งอำคำรและสถำนท่ี ผนงักนัเสียง ผลิตภณัฑท่ี์ใช้
ส ำหรับบรรจุสำรเคมีท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกอะครีลิค เช่น อ่ำงอำบน ้ ำ อ่ำงลำ้งหนำ้ และผลิตภณัฑท่ี์
ใชใ้นหอ้งน ้ ำ เป็นตน้ และผลิตภณัฑร์ะบบผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำ (Solar rooftop) 
 3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย ์(Solar Farm) ปัจจุบนัมีจ ำนวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสระบุรี โดยแต่ละแห่งมีก ำลงักำรผลิตกระแสไฟฟ้ำท่ี 5 
 เมกะวตัต ์ 
 ภำพรวมธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปีท่ีผ่ำนมำตำมท่ีไดร้ำยงำนไวใ้นกำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยฐำนะ
กำรเงินและผลด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรตำมรำยงำนประจ ำปี 2559 ดงัน้ี 
 กำรลงทุนของภำคอสังหำริมทรัพยแ์ละอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในปี 2559 อยูใ่นภำวะชะลอตวัตลอดทั้งปี โดย
ขอ้มูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย พบวำ่พ้ืนท่ีรับอนุญำตก่อสร้ำงรวมทั้งประเทศซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีอยูอ่ำศยั อำคำรพำณิชย ์
อุตสำหกรรมและอ่ืนๆมีพ้ืนท่ีลดลงถึงร้อยละ 5.4 ซ่ึงเป็นกำรลดลงเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนัแลว้แสดงถึงภำวะกำรณ์ถดถอยของ
ภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละอุตสำหกรรมอยำ่งต่อเน่ือง เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัตลำดวสัดุก่อสร้ำงไดแ้ก่ ปริมำณกำรใช้
ปูนซีเมนตล์ดลงร้อยละ 0.5 คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.1 เหล็กเส้นลดลงร้อยละ 7.2 ส่งผลกระทบต่อตลำดของกลุ่มผลิตภณัฑ์
ส่ิงแวดลอ้มและวสัดุก่อสร้ำงให้มีขนำดเล็กลง ท ำให้เกิดกำรแข่งขนัรุนแรงมำกข้ึน โดยแนวโนม้อุตสำหกรรมเป็นกำรใชก้ล
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ยทุธ์กำรแข่งขนัดำ้นรำคำเพ่ือรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดของแต่ละบริษทัไว ้อยำ่งไรก็ตำมจำกกำรท่ีบริษทัมีสินคำ้หลำกหลำยท่ี
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด มีกำรให้บริกำรท่ีครบวงจร กำรส่งมอบทันเวลำ บุคลำกรมีควำมเช่ียวชำญด้ำน
วิศวกรรม ตลอดจนกำรบริหำรจดักำรโดยมีมำตรกำรเชิงรุกและรับให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และสภำพในแต่ละพ้ืนท่ีท่ี
ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยและก ำไรของบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 
 บริษัทมียอดขำยรวมในปี 2559 จำก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 1,542 ล้ำนบำท โดยมียอดขำยจำกกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 907 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 59 ของยอดขำยทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 61 ลำ้นบำทคิดเป็น
ร้อยละ7 มียอดขำยจำกผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม 321 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 21 ของยอดขำยทั้งหมด เพ่ิมข้ึน
จำกปีท่ีผ่ำนมำ 49 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ18 มียอดขำยจำกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด  263 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 17 
ของยอดขำยทั้งหมด ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 19 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ7 โดยหลกัมำจำกค่ำ FT ท่ีลดลง 14 ลำ้นบำท รำยไดค้่ำ 
Adder ลดลง 8 ลำ้นบำท ค่ำไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน 3 ลำ้นบำท และมียอดขำยจำกกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบติัประหยดั
พลงังำน 51 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขำยทั้งหมด ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำ 44 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 46 
 งบก ำไรขำดทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวน 179 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 15 ลำ้นบำท ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยมี
ก ำไรเพ่ิมข้ึน 6 ลำ้นบำท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลงัหกัรำยไดเ้งินปันผลมีก ำไรเพ่ิมข้ึน 9 ลำ้นบำท 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) มีรำยไดร้วมจ ำนวน 1,349 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึน
จำกปีท่ีผำ่นมำ 192 ลำ้นบำท จำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน 159 ลำ้นบำท มีรำยไดเ้งินปันผลเพ่ิมขั้น 43 ลำ้นบำท และรำยอ่ืนๆลดลง 9 
ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 17 ลำ้นบำทโดยหลกัมำจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน ก ำไรส ำหรับปีจ ำนวน 125 ลำ้นบำท
เพ่ิมข้ึน 52 ลำ้นบำทจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 43 ลำ้นบำทโดยมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผำ่นมำ 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทัมีรำยไดร้วมในปี 2559 จ ำนวน 1,563 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ จ ำนวน 
49 ลำ้นบำท จำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน 47 ลำ้นบำท และมีรำยไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 2 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 216 ลำ้นบำท 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน 5 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัเพ่ิมข้ึน 7 ลำ้นบำท และผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัยอ่ยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลง 12 ลำ้นบำท ก ำไรส ำหรับปี 179 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 15 ลำ้นบำทคิด
เป็นร้อยละ 10  
 ฐำนะกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ในปี 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 2,416 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 62 ลำ้นบำท โดยหลกัมำ
จำกลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนมีจ ำนวน 301 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 จ ำนวน 3 ลำ้นบำท จำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน สินคำ้
คงเหลือมีจ ำนวน 154 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3 ลำ้นบำท โดยมำจำกวตัถุดิบลดลง 4 ลำ้นบำท งำนระหวำ่งติดตั้งลดลง 3 ลำ้นบำท 
สินคำ้ส ำเร็จรูปเพ่ิมข้ึน 3 ลำ้นบำทและสินคำ้ระหวำ่งทำงเพ่ิมข้ึน 7 ลำ้นบำท ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์มีจ ำนวน 1,424 ลำ้น
บำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 72 ลำ้นบำทโดยหลกัลดลงจำกค่ำเส่ือมรำคำ 93 ลำ้นบำท และในระหวำ่งปีมีกำรลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยจ์ ำนวน 21 ลำ้นบำท 

หน้ีสินรวมมีจ ำนวน 969 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 173 ลำ้นบำทโดยหลกัมำจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน มีจ ำนวน 220 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 จ ำนวน 22 ลำ้นบำท โดยหลกัเพ่ิมข้ึนจำกส่วนของบริษทัจ ำนวน 36 
ลำ้นบำทและลดลงในส่วนของเจำ้หน้ีกำรคำ้ของ PHA จ ำนวน 16 ลำ้นบำท เงินกูย้มืลดลงจ ำนวน 198 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง 25 ลำ้นบำท เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลง 137 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 36 ลำ้นบำท 

ส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,177 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 เท่ำกบั 111 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10.4 
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กำรสร้ำงควำมยัง่ยืนผ่ำนองคก์รนวตักรรม เป็นส่วนส ำคญัต่อกำรพฒันำธุรกิจ สินคำ้และบริกำรในระยะยำว
เพ่ือสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัและท ำให้ธุรกิจเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ดงันั้นในปี 2559 บริษทัจึงมีกำรผลกัดนัโครงกำร
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมข้ึนภำยในองคก์รโดยควำมร่วมมือกบัส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ พฒันำกระบวนกำรจดักำร
นวตักรรมเพ่ือกระตุน้ให้เกิดกำรคน้ควำ้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด โดยเน้น
เร่ืองกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภณัฑ์เดิมและคน้ควำ้หำนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ โดยบริษทั
ไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำนวตักรรมออกเป็น 3 ดำ้น ดงัน้ี 

1. ดำ้นกำรพฒันำกระบวนกำรเพ่ิมผลผลิต Productivity 
ในปี 2559 บริษทัไดรั้บกำรส่งเสริมจำกสถำบนัเพ่ิมผลผลิต ในโครงกำร “กำรสร้ำงและขยำยฐำนองค์

ควำมรู้กำรเพ่ิมผลิตภำพเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน” โดยบริษทัมุ่งท่ีกำรพฒันำบุคลำกร (People) ในเร่ืองกำรพฒันำควำมรู้ 
ทกัษะ ในกำรปฏิบติังำนให้รองรับแผนกำรด ำเนินกำรในกำรพฒันำปรับกระบวนกำรผลิต (Process) โดยไดมี้กำรอบรมและ
พฒันำควำมรู้ในกำรปฏิบติังำนตลอดทั้งปี 

2. ดำ้นกำรพฒันำเร่ืองกระบวนกำรผลิต Process 
ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีท ำงำนไดอ้ตัโนมติัจ ำนวน 3 เคร่ือง เพ่ือผลิตสินคำ้กลุ่มถงัน ้ ำ

และถงับ ำบดัขนำดเลก็ ซ่ึงสำมำรถเพ่ิมก ำลงักำรผลิตเป็น 2 เท่ำจำกเดิม ทั้งน้ีเพ่ือรองรับกบัแผนกำรขยำยตลำดในอนำคตของ
เรำได ้โดยวำงเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำกระบวนกำรผลิตตำมแนวทำง Manufacturing 4.0 ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีท ำงำนแทนคน และ
แกไ้ขปัญหำแรงงำนขำดแคลนท่ีนบัวนัจะทวคีวำมรุนแรงเพ่ิมข้ึน รวมถึงไดมี้กำรลงทุนในกำรน ำเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วย
ในกำรท ำงำนทั้งกระบวนกำรออกแบบและผลิตสินคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑซี์เมนตเ์สริมใยแกว้ท่ีใชป้ระดบัตกแต่งอำคำรต่ำงๆ 
ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน ท ำใหก้ำรท ำงำนมีควำมสะดวกรวดเร็วและตอบสนองไดท้นัตอ่ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
ลดขอ้ผิดพลำดในกำรท ำงำนต่ำงๆ และยงัเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้ 

บริษทัมีกำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน Supply Chain Management โดยมีคณะท ำงำน 
SCM เพ่ือปรับปรุงในทุกกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ลูกค้ำ งำนขำย ผลิต จัดซ้ือ คลงัสินคำ้และกำรจัดส่งสินคำ้ ทั้ งน้ี
เป้ำหมำยเพ่ือลดตน้ทุนและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

3. ดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์Products  
มุ่งเนน้กำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดโดยเนน้เร่ืองกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภณัฑ์

เดิม ไดแ้ก่ ระบบกำรน ำน ้ ำเสียกลบัมำใชใ้หม่แบบครบวงจร และถงัส ำรองน ้ ำรูปแบบใหม่ๆ เป็นตน้ ส่วนสินคำ้ในกลุ่มวสัดุ
ก่อสร้ำงเนน้เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในกำรออกแบบ ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกประเทศญ่ีปุ่นในกำร
ผลิตหลงัคำซีเมนตเ์สริมใยแกว้ของสนำมกีฬำ AOMORI STADIUM ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในสนำมกีฬำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนักีฬำ
โอลิมปิคปี 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

ดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยืน ในส่วนของพนักงำนและสังคม  ตำมปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ี
มุ่งเนน้กำรสร้ำงสมดุลดำ้นธุรกิจ พนกังำน และสงัคม เพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนื น ำมำสู่หลกักำรด ำเนินงำนของ
บริษัท คือ “สร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน”  โดยบริษัทได้ตั้ งเป้ำหมำยท่ีจะเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) เน่ืองจำกสินคำ้และบริกำรของบริษทัเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR as a process) และส่ิงท่ี
บริษทัด ำเนินกำรต่อ คือกำรสร้ำงวฒันธรรมสีเขียวภำยในองคก์ร พฒันำกระบวนกำรภำยในทั้งระบบเพ่ือให้งำนท่ีท ำอยูใ่น
ปัจจุบนัสำมำรถส่งคุณค่ำต่อกำรดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR in process)  เช่น Green logistic บริษทัด ำเนินงำนดำ้นห่วง
โซ่อุปทำน (Supply Chain Management) เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขนส่งสินคำ้ โดยกำรบริหำรกำรขนส่งขำกลบัจำกกำรส่ง
สินคำ้ใหลู้กคำ้ซ่ึงเท่ียวกลบัมกัจะเป็นเท่ียวเปล่ำบริษทัจึงน ำมำใชบ้รรทุกวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตในกรุงเทพฯไปโรงงำนท่ีกบินทร์
บุรีทั้ งน้ีเป็นกำรลดกำรสูญเปล่ำและเป็นกำรลดกำรสร้ำงมลพิษทำงอำกำศไปในเวลำเดียวกันด้วย และจำกกำรผลกำร
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ด ำเนินงำนท่ีมุ่งมั่นส่งผลให้บริษัทได้รับรำงวลัพัฒนำกำรโลจิสติกส์อุตสำหกรรมดีเด่นด้ำนควำมมุ่งมั่นพฒันำระบบ
คลังสินค้ำ และรำงวลัพัฒนำกำรโลจิสติกส์อุตสำหกรรมดีเด่นด้ำนควำมมุ่งมั่นพัฒนำโลจิสติกส์ในองค์กร จำกกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม 

ในส่วนของพนกังำนซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวน้ั้น 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อพนักงำนซ่ึงเป็นตน้น ้ ำในกำรส่งต่อคุณค่ำให้กบักระบวนกำรถดัไปจำกกำรสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำ
ให้กับธุรกิจเติบโตมัน่คงและสังคมยัง่ยืน จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรดูและพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมนอกเหนือกว่ำท่ี
กฎหมำยก ำหนด ทั้งดำ้นควำมเป็นอยู ่กำรพฒันำทกัษะและควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ กำรจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้
ปลอดภยัผ่ำนระบบงำนท่ีไดรั้บรองระดบัสำกลอำทิ ISO 14001, ISO 9001, มอก.18001 และกำรดูแลพนกังำนผ่ำนกิจกรรม
โครงกำร Happy 8 workplace ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ภำคอุตสำหกรรมในสถำนประกอบกำรโดยจดัสภำพแวดลอ้ม
และบรรยำกำศกำรท ำงำนใหเ้ป็นเสมือนบำ้นหลงัท่ี 2 ของพนกังำน ส่วนบำ้นหลกัแรกบริษทัใหค้วำมส ำคญัโดยเขำ้ไปมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำชุมชนท่ีพนกังำนอำศยัอยูต่ำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังำนและครอบครัวพ่ึงตนเองได ้อยูอ่ยำ่งสมดุล มัน่คง ย ัง่ยนืและมีควำมสุข 

ในส่วนของสังคม บริษทัยงัได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่ชุมชนรอบขำ้งโรงงำนอีกดว้ย ตวัอย่ำง
โครงกำรท่ีบริษทัได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง คือ กำรสร้ำงชุมชนยัง่ยืนบ้ำนโคกข้ีเหล็ก ตั้งอยู่ท่ี ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี        
จ.ปรำจีนบุรี ซ่ึงในชุมชนดังกล่ำวมีพนักงำนของบริษทัส่วนหน่ึงอำศัยอยู่ด้วย โดยน ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเขำ้ไป
ประยกุต์ใช ้เพ่ือสร้ำงควำมเขม้แข็งให้กบัชุมชน ช่วยเพ่ิมรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อคนร้อยละ 65 และบริษทัไดน้ ำรูปแบบท่ี
ประสบควำมส ำเร็จจำกหมู่บ้ำนโคกข้ีเหล็กไปพัฒนำให้ควำมรู้กับห มู่บ้ำนคลองตำหม่ืน ต ำบลทุ่งโพธ์ิ อ.นำดี  
จ.ปรำจีนบุรี ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรสร้ำงสังคม อยูเ่ยน็ เป็นสุข บริเวณรอบโรงงำนให้เพ่ิมมำกข้ึน และในอนำคตมีแผนท่ีจะขยำย
ไปยงัชุมชนอ่ืนๆอีกด้วย ซ่ึงจำกผลกำรด ำเนินงำนทั้ ง 3 ด้ำนเป็นสำเหตุหลักท่ีท ำให้บริษัทได้รับรำงวลั Rising Star 
Sustainability Awards 2016 และไดรั้บกำรประกำศรำยช่ือหุน้ย ัง่ยนืจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนั้ น ตลอดระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำบริษทัได้ให้ควำมส ำคญัต่อ
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดบ้รรจุเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลกัของบริษทั ท่ีจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัอยำ่ง
เขม้แข็งภำยในองคก์ร โดยจดักำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนกังำนและแนวทำงปฏิบติังำนแก่พนักงำนทุกระดบัชั้น ร้อยละ 100 
ในส่วนภำยนอกบริษทัไดท้ ำหนงัสือช้ีแจงเจตนำรมณ์ขยำยแนวควำมคิด ไปยงัคู่คำ้ ลูกคำ้ และไดช้กัชวนคู่คำ้ ลูกคำ้ ให้เขำ้
ร่วมกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงในปี 2559 มีคู่คำ้ร่วมโครงกำรระดบัประกำศนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่จ ำนวน 132 
รำย และระดบัลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพ่ือประกำศเจตนำรมณ์ร่วมท ำธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสจ ำนวน 35 รำย และบริษทั
ยงัไดร่้วมท ำกิจกรรมรณรงคก์ำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่ำงๆ กบัหน่วยงำนภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดปีท่ี
ผำ่นมำ โดยบริษทัมีพฒันำกำรกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ดงัน้ี  

 ในเดือนกันยำยน 2555 บริษทัได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  

 ปี 2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชัน่  

 ในวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 บริษทัไดรั้บกำรรับรองสถำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นทุจริตจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย ( IOD)  ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 บริษทัแรกของประเทศไทยท่ี
ไดรั้บรองสถำนะ 
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 ปี 2558 สถำบนัไทยพฒัน์ โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดท้ ำกำรประเมินระดบักำรพฒันำควำมยัง่ยืนเร่ืองกำรป้องกนักำรมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ 
บริษทัไดรั้บผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 5 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงสุด 

 ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 บริษทัไดรั้บกำรรับรองกำรต่ออำยสุมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ( IOD)    

ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรจดัตั้งคณะท ำงำนดำ้นธรรมำภิบำลมีพนัธกิจในกำรส่งเสริม ปลูกฝังเร่ืองควำมโปร่งใส
และธรรมำภิบำลในองคก์ร ก ำหนดกระบวนกำรส่ือสำรและแนวทำงปฏิบติัท่ีชดัเจนใหพ้นกังำนไดรั้บทรำบและยดึถือปฏิบติั
รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งมีกำรอบรมให้ควำมรู้ รณรงคใ์ห้พนกังำนเขำ้ร่วมท ำ
แบบสอบถำมสุจริตไทย และเขำ้ร่วมกิจกรรมวนัต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่  
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2559 
 ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2559 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
  ประธำนฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตำมท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  195,819,484  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
       ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                  0  เสียง  
   บตัรเสีย                        0     เสียง    
 
วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของ
ก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษทั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ในปี 2559 ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั บริษทัมีก ำไรสุทธิ 124,514,309 บำท มีก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำยแลว้ 118,288,594 บำท คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นอีกในอตัรำหุ้นละ 0.26 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 78,000,000 บำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวำ่งกำล ท่ีจ่ำย
ไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 หุ้นละ 
0.36 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 108,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้และส ำรองตำม
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กฎหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไวข้องบริษทั โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปัน
ผล ในวนัอังคำรท่ี 7 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพุธท่ี 8 มีนำคม 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัจันทร์ท่ี 8 
พฤษภำคม 2560 

หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  195,819,484 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
       ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                   0  เสียง  
    บตัรเสีย                         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
ทะเบียนบริษทัให้ใชว้ิธีจับสลำก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนับริษทัมีกรรมกำร 9 ท่ำน ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 1.  นำยสุรเดช บุณยวฒัน กรรมกำร 
 2.  นำยสมชำย  ชุณหรัศม์ิ   กรรมกำร 
 3.  นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำร 
 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำมคณะกรรมกำรทั้งคณะยกเวน้กรรมกำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียไดท้ ำหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผ่ำนมำแลว้เห็นวำ่ สมควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมำะสมกลบัเขำ้เป็น
กรรมกำรของบริษทัต่ออีกวำระหน่ึง โดยประวติัยอ่ของทั้ง 3 ท่ำน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรำกฏวำ่ไม่มีผูใ้ดเสนอรำยช่ือเขำ้มำ  
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
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 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
 1. นำยสุรเดช บุณยวฒัน 
 เห็นดว้ย  194,415,584  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง               0  เสียง  
     บตัรเสีย                     0     เสียง    
 

 2. นำยสมชำย  ชุณหรัศม์ิ   
 เห็นดว้ย  195,819,484  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง               0  เสียง  
     บตัรเสีย                     0     เสียง    
 
 3. นำยมณฑล หรรษคุณำรมณ์ 
     เห็นดว้ย  195,819,484   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง               0  เสียง  
  บตัรเสีย                     0     เสียง    
  
 
วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอำ้งอิงทั้งจำกบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรำยได ้และ
ระดบัมูลค่ำหลกัทรัพยต์ำมรำคำตลำดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแลว้ เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทน 2559 2560 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำร 
-  ประธำนกรรมกำรบริษทั (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรบริษทั (บำท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 
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เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน 
-  ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรค่ำตอบแทน (บำท/คน/คร้ัง) 

 
12,000 
10,000 

 
14,000 
11,000 

บ ำเหน็จ 
- ประธำนกรรมกำรบริษทั               (บำท/ปี)           
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    (บำท/ปี) 
- กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/ปี) 
- กรรมกำรท่ีมิใช่กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/ปี) 

 
260,000 
325,000 
290,000 
230,000 

 
300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 
 
โดยเบ้ียประชุมจะจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีมำประชุม และกรรมกำรท่ีมีฐำนะเป็นผูบ้ริหำรทุกท่ำนสละสิทธ์ิท่ีจะ

รับค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ ำเหน็จ 
หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  193,415,584  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00    ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 บตัรเสีย                        0       เสียง    คิดเป็นร้อยละ 0.00    ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
      ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ซ่ึงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

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

- นำงสำวศิรำภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 
- นำยณรงค ์พนัตำวงษ ์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ 
- นำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4498    
จำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2560 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำร

สอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 1,480,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนจำกค่ำสอบ
บญัชีประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท 
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ควำมเห็นชอบ และไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษทัและไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำตั้งแต่ปี 2559 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกนั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและมีควำมเห็นว่ำควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมแลว้ 
หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2560 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 
 เห็นดว้ย  195,819,484 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม 
       ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0  เสียง    
 บตัรเสีย                        0     เสียง     
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมท่ีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีจะให้บริษัทหรือ
คณะกรรมกำรช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครำวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออก
หนงัสือเชิญประชุมวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 จนถึงวนัท่ี 5 เมษำยน 2560 นั้น ปรำกฏวำ่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดส่งค ำถำม 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมซักถำมหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถำม/เสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ อยำกทรำบทิศทำงกำรด ำเนินงำนและภำวะกำรแข่งขนัในปี 2560 ของบริษทัเป็นอยำ่งไร 
คุณวรเทพ รำงชยักลุ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรช้ีแจงวำ่ เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัเป็นธุรกิจ

ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและกำรจดัเก็บน ้ ำดี ซ่ึงมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนหลกัๆดงัน้ี 
1) มีกำรยกระดับกำรแข่งขนัให้มีโอกำสทำงธุรกิจมำกข้ึนโดยมีระบบกำรน ำน ้ ำเสียกลบัมำใช้ใหม่ (Water 

Reuse) โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือประหยดัค่ำใชจ่้ำยใหก้บัองคก์ร โรงแรม อำคำรพำณิชย ์ 
2) เนน้กำรเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ทั้ง Solar Farm และ Solar Rooftop  
3) กำรขยำยธุรกิจไปต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้ท่ีประเทศเพื่อนบำ้นเป็นหลกั 
ผูถื้อหุน้ เน่ืองจำกปัจจุบนัรำคำน ้ ำมนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งไร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงว่ำ เน่ืองจำกงำนของบริษทัเป็นงำนโครงกำร ซ่ึงมีผลต่อรำคำวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือมีกำร  

ผนัแปรตำมรำคำน ้ ำมนัท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนัแต่เน่ืองจำกสินคำ้เป็นแบบ Commercial กำรปรับข้ึนเป็นกำรปรับทั้งตลำดจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อบริษทั 
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ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ ท่ีดินเพ่ือกำรลงทุนโอนไปเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ใชป้ระโยชน์ บริษทัมีแนวทำงกำรจดักำร
อยำ่งไร 

ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ ท่ีดินมี 2 แห่ง คือ ท่ีดินท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงเดิมเป็นโรงงำนโดยปัจจุบนั
เปล่ียนให้เป็น Wharehouse โดยให้เช่ำ และในปัจจุบนัด ำเนินกำรในเร่ืองของกำรขำย แต่เน่ืองจำกท่ีดินดงักล่ำวเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียว คงขำยไดใ้นเฉพำะบำงธุรกิจและอำจตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรขำยพอสมควร และอีกท่ีคือท่ีดินท่ีอ ำเภอกบินทร์บุรี 
จงัหวดัปรำจีนบุรีโดยปัจจุบนัใชเ้ป็นพ่ีพกัใหก้บัพนกังำน แต่ไดด้ ำเนินกำรเร่ืองกำรขำยเช่นเดียวกบัท่ีหนองจอก  

ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ โรงไฟฟ้ำท่ีจะหมด Adder ในปี 2563  เม่ือหมดค่ำAdder แลว้โรงไฟฟ้ำนั้นจะมีผลก ำไร
หรือขำดทุนอยำ่งไร 

ประธำนฯ ช้ีแจงว่ำ โรงไฟฟ้ำท่ีท่ำมะปรำงท่ีจะหมด Adder ในปี 2563 นั้นบริษทัไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 1) เร่ือง
สญัญำท่ีก ำลงัจะหมดกบัภำครัฐยงัไม่มีควำมชดัเจนเร่ืองรำคำในกำรรับซ้ือซ่ึงอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร 2) โครงสร้ำงรำคำท่ี
ลดลงมำกเน่ืองจำกตน้ทุนอยู่ท่ีค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองมือ โดยเคร่ืองมือมีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 10 ปี แต่ในปัจจุบัน
เคร่ืองมือยงัคงมีประสิทธิภำพแต่อำจมีกำรเส่ือมสภำพไปตำมกำลเวลำและอีกทั้งยงัไดมี้กำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำปรับปรุงใช้
หำกไดผ้ลจะท ำใหก้ำรขำยไฟฟ้ำมีปริมำณท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 3) บริษทัคำดวำ่จะไดป้ระโยชน์จำกรำคำท่ีดินท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนกวำ่ 5 
เท่ำ ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีกำรพิจำรณำอีกคร้ังหน่ึง 

ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ควำมคืบหนำ้ของโรงงำนในประเทศเมียนมำร์เป็นอยำ่งไร 
ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ เน่ืองจำกตลำดในประเทศเมียนมำร์เป็นตลำดท่ีมีขนำดท่ีค่อนขำ้งใหญ่และมีควำมน่ำสนใจ

โดยบริษทัไดมี้กำรเตรียมกำรด ำเนินงำนโดยใชร้ะยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี เพื่อท่ีจะเขำ้ไปด ำเนินกำรสร้ำงโรงงำนในประเทศ
เมียนมำร์แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีกำรประเมินในเร่ืองของขนำดโรงงำนวำ่จะมีขนำดไหน แต่ในปัจจุบนัน้ีบริษทัไดมี้ทีมงำนขำยท่ีไป
ประจ ำอยู่ท่ีประเทศเมียนมำร์เพ่ือท่ีจะสร้ำงควำมมัน่คงในกำรคำ้ขำยให้ย ัง่ยืนและกำรสร้ำงตลำดในประเทศเมียนมำร์ให้
มัน่คงก่อนหลงัจำกนั้นถึงจะไปตั้งโรงงำนผลิต 

จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำม/มีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลำ
มำร่วมประชุมในวนัน้ี และใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ยดีมำตลอด และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.10 น. 

  
         ลงช่ือ  นำยสุรเดช บุณยวฒัน  ประธำนท่ีประชุม 
                                 ( นำยสุรเดช บุณยวฒัน )  
         
     
  


