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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 
บริษัท พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

        
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 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 มีผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 28 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได ้4,944,983 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ ำนวน 
37 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 193,214,821 หุ้น รวมมีผู ้ถือหุ้นมำประชุมทั้ งส้ินจ ำนวน 65 รำย นับจ ำนวนหุ้นรวมกันได ้
198,159,804 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.0533 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
จำกนั้นประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวเปิดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 

อน่ึง ระหวำ่งด ำเนินกำรประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทำ้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มำประชุม
ดว้ยตนเองจ ำนวน 33 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้5,446,383 หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจ ำนวน 38 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้193,214,921 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้มำประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 71 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้198,661,304 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.2204 ของจ ำนวนหุ้น
ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 
 จำกนั้น ประธำนฯ ไดแ้นะน ำกรรมกำรของบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน จำกกรรมกำรทั้งส้ิน 9 ท่ำน 
คิดเป็น ร้อยละ 88.89 ดงัน้ี 
 1.  นำยสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 2.  นำยชยัวฒัน์  นิตยำพร  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 3.  นำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 4.  นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมกำรและกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 5.  นำยวรเทพ รำงชยักลุ   กรรมกำร 
 6.  นำยสมชำย ชุณหรัศม์ิ  กรรมกำร  
 7.  นำยเอกรำช กลดัพนัธ์ุ  กรรมกำร 
 8.  นำงวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์  กรรมกำร 
 ส ำหรับกรรมกำรท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้คือ นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรค่ำตอบแทน เน่ืองจำกปัญหำเร่ืองสุขภำพ 
 ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ยคือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรทั้งคณะท ำหนำ้ท่ีแทนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน 
 นอกจำกน้ี ยงัมีผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย นำยวิเชียร พงศธร ประธำนกรรมกำรบริหำร     
นำยไชยยนัต ์จำตุรันตำนนท์ กรรมกำรผูจ้ดักำร นำงสำวณัฐญำ นวลพลบั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร งำนบญัชีกำรเงินซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน  นำยธีระพล จุฑำพรพงศ์ ผูอ้  ำนวยกำรงำนบรรษัทภิบำล กฎหมำยและงำน
ทะเบียนซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำย และผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษทัและบริษัทย่อย และมีนำงสำว        
ศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย  จ ำกดั เขำ้ร่วมประชุมดว้ย  
  
 ก่อนเขำ้สู่ระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ 2 เร่ืองดงัน้ี 
 1. ช้ีแจงถึงวธีิปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยแบ่งกำรลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
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1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธำนฯ จะ
เสนอให้ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวำระ โดยจะสอบถำมท่ีประชุมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่  ถำ้มี
ผูถื้อหุ้นท่ำนใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวำระนั้นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ
จำกกำรลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงในวำระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเพื่อน ำไปนบั 
คะแนนเสียง ถำ้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวำ่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวำระนั้น โดยกำรนับ
คะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1  เสียง 

อยำ่งไรก็ตำมในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระท่ี 5 เร่ืองพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ตอ้งออกตำมวำระและแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนน โดยจะไม่มี
กำรสอบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจำกเป็นวำระท่ีส ำคญั 

1.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มำประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระตำมหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 
 2. บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั และ
แจง้กำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ 
 นอกจำกน้ี ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเพ่ิมเติม 2 เร่ือง ดงัน้ี 
   1. บริเวณหน้ำห้องประชุม มีซุ้มโครงกำรผำ้ป่ำกำรศึกษำ โดยกลุ่มบริษทัพรีเมียร์มีหน่วยงำนท่ีท ำงำนเพ่ือ
พฒันำควำมยัง่ยืนของสังคม และล่ำสุดมี “โครงกำรร้อยพลงักำรศึกษำ” คือโครงกำรควำมร่วมมือเช่ือมร้อยพลงัผูค้นใน
สังคมไทย ท่ีมีเป้ำหมำยสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีเท่ำเทียมกัน ให้กับเด็กยำกไร้ ร่วมลดควำมเหล่ือมล ้ ำของสังคม                
มีกิจกรรมระดมทุน คือ “โครงกำรผำ้ป่ำร้อยพลงักำรศึกษำ” ให้แก่โครงกำรร้อยพลงักำรศึกษำน ำเงินไปมอบให้ผูพ้ฒันำ
กำรศึกษำและเยำวชน “6 องคก์รภำคี” เพ่ือน ำไปพฒันำกำรศึกษำให้กบัเด็กยำกจนและโรงเรียนในโครงกำร ซ่ึงเช่ือวำ่ดว้ย
กำรแบ่งปันจะสำมำรถช่วยเด็กยำกจนในวนัน้ีและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีกำ้วพน้วงัวนควำมยำกจน เพรำะกำรไดรั้บโอกำสทำง
กำรศึกษำ หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดตอ้งกำรรำยละเอียดเพ่ิมเติมสำมำรถสอบถำมจำกเจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรร้อยพลงัเปล่ียนประเทศ
ไดบ้ริเวณหนำ้หอ้งประชุมหลงัจบกำรประชุม 
 2. ภำยหลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัได้จดัรถตูส้ ำหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเดินทำงกลบัโดย
รถไฟฟ้ำท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำอุดมสุข โดยรถตูจ้ะจอดท่ีบริเวณลำนจอดรถดำ้นหลงัของอำคำร ซ่ึงจะมีเจำ้หน้ำท่ีอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้  

จำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
  ประธำนฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2560 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแจง้ขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มี    
ผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำมหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 
เมษำยน 2560 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,189,904 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 
 ประธำนฯ ขอให้ นำยไชยยนัต ์จำตุรันตำนนท์ กรรมกำรผูจ้ดักำร รำยงำนธุรกิจของบริษทั และนำงสำวณัฐญำ
นวลพลบั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร งำนบญัชีกำรเงิน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2560 ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
 นำยไชยยนัต ์จำตุรันตำนนท ์กรรมกำรผูจ้ดักำร รำยงำนธุรกิจของบริษทั ใหท่ี้ประชุมทรำบ สรุปไดด้งัน้ี 

•  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัมีบริษทัย่อยจ ำนวน 2 
บริษทั ไดแ้ก่ 
 (1) บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์โดยมีสัญญำซ้ือขำย
กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกกระทรวงพลงังำน มีทุนจดทะเบียน 600 ลำ้นบำท โดยบริษทัมีสดัส่วน
กำรถือหุน้ร้อยละ 75.60 และ  
 (2) บริษทั พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ ำกดั (PPG) มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำน
ทดแทน มีทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท โดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 80.00 

•  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 1. กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงบริษทัเป็นผูอ้อกแบบ ผลิต น ำเขำ้และ
จดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบส ำรองน ้ ำ ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ระบบกำรจดักำรน ้ ำแบบครบวงจร และกำรบริกำรหลงักำรขำยแบบ
ครบวงจร 
 2. กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงบริษทัเป็นผูอ้อกแบบ 
ผลิต ติดตั้ง และจดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกซีเมนตเ์สริมใยแกว้  (GRC)  เช่น ผนงักนั
เสียง ผลิตภณัฑเ์หลก็ข้ึนรูปส ำหรับอำคำรและโรงงำน ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกอะครีลิคเสริมใยแกว้ ถงับรรจุและอุปกรณ์ท่ีทนต่อ
สำรเคมี 
 3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย ์(Solar Farm) ปัจจุบนัมีจ ำนวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสระบุรี มีก ำลงักำรผลิตรวม 15 เมกะวตัต ์
 
 จำกนั้น นำงสำวณัฐญำ นวลพลบั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร งำนบญัชีกำรเงิน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัประจ ำปี 2560 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างรายได้ 
 ยอดขำยในปี 2560 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ ำนวน 1,363 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดของยอดขำยในแต่ละ
กลุ่มผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
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กลุ่มผลติภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม  
 ยอดขำยของผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2560 มีจ ำนวน 774 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15  
เน่ืองจำกลูกคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่ คือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงในปี 2560 ยงัคงมีกำรชะลอตวัอยู ่ จึง
ส่งผลต่อยอดขำยสินคำ้ในกลุ่มน้ี 
กลุ่มผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 
 ยอดขำยของผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม ในปี 2560 มีจ ำนวน 343 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน คิด
เป็นร้อยละ 7  จำกกำรส่งออกผลิตภณัฑ ์GRC ไปยงัต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน   
กลุ่มธุรกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด 
 ผลิตภณัฑพ์ลงังำนสะอำด ซ่ึงเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จำก IGC ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย ในปี 2560 มียอดขำย 246 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6   เน่ืองจำกจ ำนวนกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีลดลง   
 และในปี 2560 บริษทัไดห้ยดุกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบติัประหยดัพลงังำน ส่งผลใหย้อดขำยใน
ส่วนผลิตภณัฑน้ี์ลดลง 51 ลำ้นบำท 
 จะเห็นได้ว่ำ รำยได้หลกัของบริษทัมำจำกกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีสัดส่วนยอดขำยในปี 2560         
คิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดขำยรวม ส ำหรับผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมมีสัดส่วนยอดขำยท่ีร้อยละ 25  และ
พลงังำนสะอำดมีสดัส่วนยอดขำยท่ีร้อยละ 18 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรำยไดร้วม  1,371 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 192 ลำ้นบำท 
ซ่ึงเป็นผลจำกรำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มลดลงคิดเป็นร้อยละ 15  รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 และจำกกำรหยดุจ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบติัประหยดัพลงังำนตำมท่ีไดร้ำยงำนแลว้ขำ้งตน้ 
ก ำไรขั้นตน้ของปี 2560 มีจ ำนวน 489 ลำ้นบำท ลดลงจำกยอดขำยท่ีลดลง โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 35.87 ลดลง
จำกปีก่อนท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 37.67 จำกสดัส่วนของยอดขำยผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนในขณะท่ี
กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีสูงกวำ่แต่มียอดขำยลดลง จึงส่งผลใหปี้  2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ก ำไรสุทธิเท่ำกบั 118 ลำ้นบำท 
 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะของบริษทั รำยไดร้วมของบริษทัมีจ ำนวน 1,178  ลำ้นบำท ก ำไรขั้นตน้ของ
บริษทัมีจ ำนวน 337 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.40  จำกยอดขำยท่ีลดลง และจำกอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลง
เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงในสัดส่วนยอดขำยของผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำงและผลิตภณัฑส่ิ์งแวดลอ้มตำมท่ีไดร้ำยงำนแลว้
ขำ้งตน้ จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรสุทธิในงวด 83  ลำ้นบำท 
 นำยสุรเดช บุณยวฒัน ประธำนกรรมกำร รำยงำนเร่ืองกำรพฒันำควำมยัง่ยนื ซ่ึงบริษทัไดย้ดึถือคุณค่ำหลกัของ
กลุ่มพรีเมียร์ โดยธุรกิจท่ีดีนั้นจะตอ้งประสบควำมส ำเร็จบนควำมยัง่ยืน่ร่วมกนัของสงัคม องคก์รและพนกังำนไปพร้อมกนั  
ซ่ึงมีฐำนส ำคญั 5 ประกำร ไดแ้ก่ คุณภำพ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ผสำนควำมรู้ ประโยชน์ร่วมกนัและคุณธรรมจริยธรรม  
ในปี 2560 บริษัท ได้ด ำเนินกำรตำมคุณค่ำหลกั คือ ธุรกิจก้ำวหน้ำ พนักงำนมั่นคง และสังคมยัง่ยืน โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ในเร่ืองธุรกิจก้ำวหน้ำ ไดจ้ัดตั้งคณะท ำงำนโดยมุ่งเน้นกำรลดตน้ทุนและเพ่ิมคุณภำพตั้งแต่เร่ือง Logistics  
เร่ืองนวตักรรม โดยมีกำรจดัส่งพนกังำนเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรม เก่ียวกบั Innovation เพ่ือน ำกลบัมำพฒันำและใชง้ำนต่อไป กำร
ลดกำรใชพ้ลงังำนโดยกำรติดตั้ง Solar roof เพื่อกำรประหยดัพลงังำน นอกจำกน้ียงัมีกำรด ำเนินกำรใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย
ใหมี้กำรเพ่ิมมำตรฐำนในดำ้นธรรมำภิบำล กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรท ำงำนอยำ่งโปร่งใส 
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 ในเร่ืองพนกังำนมัน่คง เช่น โครงกำรHappy 8 Workplace เพ่ือสร้ำงควำมสุขให้กบัพนักงำนเหมือนเป็นบำ้น
หลงัท่ีสอง และพฒันำศักยภำพพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรขยำยอำยุกำรเกษียณพนักงำนจำก 55 ปี เป็น 60 ปี และจัดตั้ง
โครงกำรอบรมอำชีพก่อนกำรเกษียณเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรใชชี้วติในวยัเกษียณ และโครงกำรลดหน้ีนอกระบบ  
 ในเร่ืองสงัคมยัง่ยืน ดว้ยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ซ่ึงด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2518 มีกำร
บ ำบัดน ้ ำไปแล้วทั้ งหมด  2,183 ล้ำน ลูกบำศก์ เมตร  ส่วน ธุร กิจไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ลดกำรป ล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ 12,036 ตนัต่อปี เทียบกับกำรปลูกตน้ไม ้410 ไร่ ร่วมสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข สร้ำงรำยได้ให้กับ
ทอ้งถ่ิน มีกำรสนบัสนุนโครงกำรน ้ ำด่ืมชุมชน และกำรจำ้งงำนในทอ้งถ่ิน 
 นอกจำกน้ีบริษทัไดร่้วมกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรผ่ำนมูลนิธิของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ือกำรศึกษำ
ผำ่นมูลนิธิยวุพฒัน์ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรแบ่งปัน ร้ำนปันกนั งำนดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม มูลนิธิเอน็ไลฟ และมูลนิธิเพ่ือคน
ไทย โดยบริษทัไดแ้บ่งผลก ำไรตำมนโยบำยเพ่ือช่วยสนบัสนุนมูลนิธิ นอกจำกน้ียงัมีพนกังำนท่ีเขำ้ร่วมเป็นอำสำสมคัรดว้ย  
 ดำ้นกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดรั้บกำรต่ออำยกุำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต เพ่ือรับรองวำ่เป็นบริษทัท่ีมีนโยบำย และระบบป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดรั้บกำรรับรอง ณ 
วนัท่ี  9 มีนำคม 2560 ใบรับรองมีอำย ุ3 ปี และจะครบก ำหนดในวนัท่ี 9 มีนำคม 2563   
 

 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ รำยไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีลดลงมีสำเหตุหลกัจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพยท่ี์ไม่มี
กำรเติบโตเพียงอยำ่งเดียว หรือมีสำเหตุอ่ืนอีกหรือไม่ 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ ยอดรำยไดท่ี้ลดลง เน่ืองจำกธุรกิจของบริษทัมีกำรพ่ึงพำธุรกิจอสงัหำริมทรัพยเ์ป็น
หลกั และในปี 2560 ภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพยมี์กำรชะลอตวัลง ดงัจะเห็นไดจ้ำกอตัรำกำรขอใบอนุญำตก่อสร้ำงท่ีลดลง 
และกำรใชว้สัดุหลกั เช่น ปริมำณกำรใชปู้นซีเมนตล์ดลง ในเบ้ืองตน้บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธ์รักษำฐำนลูกคำ้เดิมไว ้
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ช่องทำงกำรตลำดของกลุ่มผลิตภณัฑส่ิ์งแวดลอ้มเป็นอยำ่งไร 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ ทำงบริษทัจะมีกำรขยำยตลำดใหม่ เช่น กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม และมีกำรพฒันำ
สินคำ้และผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลำดเพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน รวมถึงแนวทำงกำรขยำยสินคำ้
และผลิตภณัฑไ์ปสู่กลุ่มตลำดอำเซียน 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ ช่องทำงกำรตลำดท่ีเขำ้งำนโครงกำร/ Modern Trade/ ตวัแทนจ ำหน่ำย/ คิดเป็นร้อยละ
เท่ำไร และช่องทำงกำรส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV มีตลำดอยูแ่ลว้หรือไม่ 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ บริษทัมีกำรขำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำยและผูรั้บเหมำประมำณร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อย
ละ 30 เป็นกำรขำยเจำ้ของโครงกำร  ส่วน Modern Trade มีสัดส่วนทำงกำรตลำดท่ีนอ้ยมำก ส ำหรับค ำถำมในส่วนช่องทำง
กำรส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV นั้น คุณณฐัญำ นวลพลบั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร งำนบญัชีกำรเงิน ช้ีแจงวำ่ ในปี 2560 มี
ยอดขำย 47 ลำ้นบำท 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีกำรติดตั้ง กำรซ่อมบ ำรุงรวมถึงกำรบริกำรหลงักำรขำย บริษทั
จดัท ำเองทั้งระบบ หรือผำ่นช่องทำงไหน 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ โดยปกติธุรกิจของบริษทั ตวัผลิตภณัฑ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคำ้ประเภทเทคโนโลย ี
และ Engineering Base ท่ีมีมูลค่ำสูง ส่วนช่องทำง Modern Trade ส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ทั่วไปมีมูลค่ำไม่สูงมำกนัก ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นสินคำ้ประเภทถงัส ำรองน ้ ำ และมีกำรแข่งขนัสูง  
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั ท่ีผลิตกระแสไฟฟ้ำมีรำยไดท่ี้ลดลงมำจำกสำเหตุอะไร และ
จะมีแนวโนม้ลดลงอีกหรือไม่ 
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 ประธำนฯ ช้ีแจงว่ำ จำกสถิติขอ้มูลท่ี บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดัได้ตรวจสอบและเก็บขอ้มูลมำโดยตลอด
พบวำ่ ค่ำแดดลดลงทุกๆปี และในปี 2560 ค่ำแดดลดลงไปถึงร้อยละ 12 ส่วนแผงโซลำร์เซลส์ โดยปกติจะมีค่ำเส่ือมตำมอำยุ
ใชง้ำนลดลงร้อยละ 1 ต่อปี ซ่ึงถือวำ่เป็นเร่ืองปกติ แต่ในปี 2560 มีแผงโซลำร์เซลส์บำงส่วน ท่ีเส่ือมมำกกวำ่ปกติ ทั้งน้ีทำง
บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรเปล่ียนแผงท่ีมีค่ำเส่ือมมำกกวำ่ปกติทดแทนของเดิม 
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ รำยไดจ้ำกกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีลดลง เกิดจำกรำคำท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครับซ้ือดว้ยหรือไม่ 
 ประธำนฯ ช้ีแจงว่ำ รำยได้หลกัท่ีลดลงส่วนหน่ึงมำจำกรำคำรับซ้ือท่ีลดลงจำกค่ำ FT ถึงแมว้่ำในระหว่ำงปี 
2560 ค่ำ FT มีกำรขยบัตวัข้ึนเลก็นอ้ย 
 ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ กำรลงทุนในโครงกำร Solar Farm จะคืนทุนภำยในระยะเวลำก่ีปี และสินทรัพยท่ี์ลงทุน
เบ้ืองตน้ยงัคงเหมือนหรือไม่ สืบเน่ืองจำกท่ีไดท้ ำกำรเปล่ียนแผงท่ีมีประสิทธิภำพลดลงบำงส่วน 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ จะคืนทุนภำยในระยะเวลำ 6 ปี และสินทรัพยส่์วนใหญ่ยงัคงใชง้ำนตำมเดิม 
 ตวัแทนสมำคมผูส่้งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถำมว่ำ ทำงบริษทัมีกำรจดัตั้งคณะท ำงำนหรือหน่วยงำนพิเศษท่ี
รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบันวตักรรมหรือไม่ 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ ส ำหรับภำยในบริษทัมีกำรจดัตั้งคณะท ำงำน 3 ดำ้นไดแ้ก่ ดำ้นProducts ดำ้นProcess และ
ดำ้นคน KM (Knowledge Management) เพ่ือท ำให้มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ในหน่วยงำน นอกจำกนั้นยงัไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกกลุ่มบริษทักลุ่มพรีเมียร์ โดยกำรให้ผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมในโครงกำรเสริมสร้ำงผูน้ ำดำ้นนวตักรรม ซ่ึงจดัโดย IKI ซ่ึงเป็น
องคก์รจำกต่ำงประเทศ  
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ โครงกำร Solar Farm ของบริษทัทั้งหมดมีก่ีแห่ง และสร้ำงเสร็จแลว้หรือไม่ 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ โครงกำร Solar Farm ของบริษทั มีทั้งหมด 3 แห่ง และด ำเนินกำรสร้ำงเสร็จทั้งหมดแลว้ 
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ รำคำรับซ้ือค่ำไฟฟ้ำในส่วน Adder ท ำไมจึงลดลง และอำยกุำรใชง้ำนของแผงมีระยะเวลำ
ก่ีปี และแผงท่ีใชง้ำนมำแลว้มีอำยก่ีุปี 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ รำคำรับซ้ือค่ำไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีผนัแปรคือค่ำ FT และ
ส่วนคงท่ีคือค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำน และค่ำ Adder ซ่ึงในส่วนของค่ำ Adder นั้นจะมีอตัรำอยูท่ี่ 8 บำทต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 10 ปี 
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส่วนแผงมีอำยกุำรใชง้ำนตำมมำตรฐำน ประมำณ 25 ปี และแผงท่ีใช้
งำนมำนำนท่ีสุดคือ 7 ปี  
 ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ บริษทัมีกำรขำยคำร์บอนเครดิตหรือไม่ 
 ประธำนฯ ช้ีแจงวำ่ ทำงบริษทัไดมี้กำรจดัท ำขอ้มูลเก่ียวกบัคำร์บอนเครดิตมำโดยตลอด ซ่ึงกำรขำยจ ำเป็นตอ้ง
มีผูต้รวจสอบก่อนจึงจะท ำกำรขำยได ้แต่ในปัจจุบนัรำคำขำยเม่ือเทียบกบัค่ำตรวจสอบแลว้ จะต ่ำกวำ่ค่ำตรวจสอบมำก จึงไม่
คุม้ค่ำในกำรขำยคำร์บอนเครดิต 
 คุณวรเทพ รำงชยักลุ กรรมกำร ช้ีแจงเพ่ิมเติมวำ่ ในส่วนของแผงโซลำร์เซลส์  ท่ีมีกำรเส่ือมสภำพ ทำงบริษทัมี
กำรท ำ Sensitivity Analysis ของแผงโซลำร์เซลส์หำกพบวำ่แผงใดมีค่ำเส่ือมสภำพเกินกวำ่ร้อย 13 จะท ำกำรเปล่ียนแผงใหม่ 
 จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัประจ ำปี 2560 
 ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2560 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
  ประธำนฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,649,304 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของ
ก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษทั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ในปี 2560 ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั บริษทัมีก ำไรสุทธิ 83,465,245 บำท มีก ำไรสุทธิหลงัหักส ำรองตำม
กฎหมำยแลว้ 79,291,983 บำท คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นอีกในอตัรำหุน้ละ 0.16 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 48,000,000 บำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวำ่งกำล ท่ีจ่ำย
ไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 หุ้นละ 
0.24 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 72,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้และส ำรองตำม
กฎหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไวข้องบริษทั โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปัน
ผล ในวนัพธุท่ี 7 มีนำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤษภำคม 2561 

หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,649,304 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
 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 2561 มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 1. นำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ                                                  
 2. นำยเอกรำช  กลดัพนัธ์ุ            กรรมกำร                                                     
 3. นำยวรเทพ รำงชยักลุ               กรรมกำร  
 ทั้งน้ีนำยวรเทพ รำงชยักลุ แสดงควำมประสงคท่ี์จะไม่ขอรับกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรของบริษทัอีก 
 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำมคณะกรรมกำรทั้งคณะยกเวน้กรรมกำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียไดท้ ำหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผ่ำนมำแลว้เห็นวำ่ สมควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 2 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมำะสมกลบัเขำ้เป็น
กรรมกำรของบริษทัต่ออีกวำระหน่ึง ไดแ้ก่  
 1. นำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ                                                  
 2. นำยเอกรำช  กลดัพนัธ์ุ             กรรมกำร          
                        โดยประวติัยอ่ของทั้ง 2 ท่ำนไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้   
 ทั้งน้ี ในส่วนของนำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ ท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัอีกวำระ
หน่ึงนั้น คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำแลว้วำ่มีคุณสมบติัตรงตำมหลกัเกณฑ ์และสำมำรถให้ควำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษทัมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน จึงเห็นควรให้เสนอผูถื้อหุน้อนุมติักำรแต่งตั้ง
กรรมกำรของบริษทัเพ่ิมเติมอีก 1 ท่ำน ได้แก่ นำงเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง โดยประวติัย่อ ได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือนัด
ประชุมแลว้   
  อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรำกฏวำ่ไม่มีผูใ้ดเสนอรำยช่ือเขำ้มำ  
 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติแต่งตั้งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 2 ท่ำน กลบัเขำ้ เป็นกรรมกำรของบริษทัต่ออีก
วำระหน่ึงและแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมอีก 1 ท่ำน เขำ้เป็นกรรมกำรเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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1. นำยปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,649,304 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

   
2. นำยเอกรำช  กลดัพนัธ์ุ  กรรมกำร 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,649,304 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

   
3. นำงเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง  กรรมกำร 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,649,304 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
 หลังจำกท่ีประชุมได้พิจำรณำและมีมติแต่งตั้ งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระและแต่งตั้ ง
กรรมกำรเพ่ิมเติมแลว้ ท ำใหก้รรมกำรของบริษทั  ณ ปัจจุบนัมีจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัรำยนำมดงัต่อไปน้ี   

1. นำยสุรเดช   บุณยวฒัน 
2. นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์
3. นำยเอกรำช  กลดัพนัธ์ุ 
4. นำงสำวชนิดำ  สุวรรณจูฑะ 
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5. นำยชยัวฒัน์  นิตยำพร 
6. นำยปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก ์
7. นำยสมชำย ชุณหรัศม์ิ 
8. นำงวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์
9. นำงเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง 

 
วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยขอเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เท่ำกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทน 2560 2561(เสนอ) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำร 
-  ประธำนกรรมกำรบริษทั (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรบริษทั (บำท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน 
-  ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรค่ำตอบแทน (บำท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
14,000 
11,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
14,000 
11,000 

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

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

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

สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 
 

โดยเบ้ียประชุมจะจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีมำประชุม และกรรมกำรท่ีมีฐำนะเป็นผูบ้ริหำรทุกท่ำนสละสิทธ์ิท่ีจะ
รับค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ ำเหน็จ 

นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำร ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมให้ท่ีประชุมทรำบถึงหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเปรียบเทียบอำ้งอิงทั้งจำกบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรำยได ้และระดบั
มูลค่ำหลกัทรัพยต์ำมรำคำตลำดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและภำระหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรค่ำตอบแทนเห็นสมควรให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ยงัคงเท่ำกบั
ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2560 ไม่มีกำรปรับเพ่ิม 

หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ               
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 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่
นอ้ยกวำ่สองในสำมของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
  

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 195,757,404 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง

ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยกำรเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงไดพ้ิจำรณำมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรท ำงำน ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีและค่ำสอบ
บญัชี โดยเปรียบเทียบกบัปริมำณงำนและอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมกำรบริษทั
ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

- นำงสำวศิรำภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีคนปัจจุบนั
และไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 
- นำงชลรส สันติอศัวรำภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 ไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี  2561 เป็นปีแรก หรือ 
- นำยฉตัรชยั เกษมศรีธนำวฒัน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5813 ไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี  2561 เป็นปีแรก            
จำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2561 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำร

สอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 1,665,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 จะเพ่ิมข้ึนจำกค่ำสอบ
บญัชีประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 185,000 บำท 

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

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกนั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและมีควำมเห็นว่ำควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมแลว้ 
หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
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 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2561 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 
  

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 198,661,304 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมท่ีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีจะให้บริษัทหรือ
คณะกรรมกำรช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครำวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออก
หนงัสือเชิญประชุมวนัท่ี 23 มีนำคม 2561 จนถึงวนัท่ี 11 เมษำยน 2561 นั้น ปรำกฏวำ่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดส่งค ำถำม 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมซักถำมหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถำม/เสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ จำกผลกำรด ำเนินงำนในกลุ่มผลิตภณัฑ์ส่ิงแวดลอ้มและระบบบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีมีรำยได้
ลดลง บริษทัมีแนวทำงแกไ้ขอยำ่งไรบำ้งเพ่ือใหมี้ยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน  

กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ นอกจำกกำรพ่ึงพำกลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์พียงอยำ่งเดียวแลว้ บริษทัยงัมีแนว
ทำงแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1) ขยำยเขำ้สู่กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม 
2) มีกำรวจิยัและพฒันำ ในตวัสินคำ้และผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
3) ขยำยช่องทำงต่ำงประเทศโดยกำรส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV ใหม้ำกข้ึน 
4) มีกำรพฒันำบุคลำกร เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญให้กบัพนักงำนอย่ำงเขม้ขน้ โดย

จดัตั้ง PP Academy เพื่อเพ่ิมศกัยภำพของพนกังำนขำย  
ผูถื้อหุ้น  สอบถำมว่ำ  ใครเป็นผูต้ ัดสินใจในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของบริษทั บุคคลทั่วไป,  Developer หรือ

โครงกำร เน่ืองจำกกำรรับรู้แบรนดข์องบริษทัมีกำรรับรู้ท่ีนอ้ยมำก จะมีแนวทำงในกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอยำ่งไร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ โดยหลกับริษทัมีกำรจ ำหน่ำยให้กบั Developer และ Trading  เป็นส่วนใหญ่ และ

ช่วงปลำยปี 2560 บริษทัไดมี้กำรวำงกลยทุธ์โดยเขำ้ถึงเจำ้ของโครงกำรซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง 
ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่  บริษทัมีแนวทำงในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ผูอ้ยู่อำศยัโดยตรงหรือไม่ เน่ืองจำกเป็นกลุ่ม

ลูกคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่และเป็นกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนมำกกวำ่รำคำของผลิตภณัฑ ์
กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ บริษทัไดมี้กำรวำงกลยทุธ์ และตั้งงบประมำณในกำรท ำกำรตลำดเพ่ือใหเ้ขำ้ถึงกลุ่ม

ลูกคำ้ในปีน้ีอยูแ่ลว้ 
ผูถื้อหุ้น  สอบถำมว่ำ  ขอทรำบควำมชัดเจนเก่ียวกับแนวทำงท่ีจะขยำยเขำ้สู่ตลำด CLMV ซ่ึงทำงบริษทัมี

ขอ้จ ำกดัอะไรบำ้ง เน่ืองจำกรำยไดใ้นปีท่ีผำ่นมำมีสดัส่วนท่ีนอ้ยมำก 
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กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงว่ำ ทำงบริษทัมีนโยบำยในกำรเขำ้สู่ตลำด CLMV อยู่แลว้แต่ยงัคงติดเง่ือนไขและ
ขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่นในประเทศเมียนมำร์ บริษทัไดมี้กำรขำยผ่ำนตวัแทนของบริษทั จ ำนวน 2 รำย โดยตอ้งน ำสินคำ้
และผลิตภณัฑไ์ปข้ึนทะเบียนใหถู้กตอ้งตำมขอ้บงัคบัของประเทศเมียนมำร์ ซ่ึงคำดวำ่ จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จในไตรมำสท่ี 2 
ของปี 2561 และคำดวำ่ยอดขำยในไตรมำสท่ี 3  และ 4 ของปีน้ีจะดีกวำ่ช่วงระยะเวลำเดียวกนัของปีท่ีผำ่นมำ 

ผู ้ถือหุ้น  สอบถำมว่ำ  กำรขนส่งถังบ ำบัดน ้ ำเสียไปยงัประเทศเมียนมำร์ ขนส่งแบบไหนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดไดอ้ยำ่งไร หรือสำมำรถน ำไปประกอบท่ีประเทศเมียนมำร์ไดห้รือไม่ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ ขนส่งทำงบกโดยรถขนส่ง ซ่ึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรศึกษำหำแนวทำงท่ีจะให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดอยูแ่ลว้ 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่  บริษทัมีกำรออกผลิตภณัฑใ์หม่หรือไม่ อะไรบำ้ง 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงวำ่ มีระบบ Water Solutions  เน่ืองจำกท่ีผำ่นเนน้กำรขำยระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบ

ส ำรองน ้ ำเป็นหลกั แต่ยงัไม่ครบวงจรจึงอำจจะไม่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดท้ั้ งหมด ทำงบริษทัจึงมีโครงกำร
น ำเสนอแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้ค  ำแนะน ำปรึกษำ ส ำรวจ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลจดักำร ระบบกำรจดักำรน ้ ำแบบ
ครบวงจร ทั้งน ้ ำดีและน ้ ำเสีย เพ่ือใหคุ้ม้ค่ำต่อกำรลงทุนของลูกคำ้ 

จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำม/มีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลำ
มำร่วมประชุมในวนัน้ี และใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ยดีมำตลอด และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.20 น. 
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