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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 
บริษัท พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

        
ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค เลขท่ี 1 

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

ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 19 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้4,892,430 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ ำนวน 
20 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 184,496,250 หุ้น รวมมีผู ้ถือหุ้นมำประชุมทั้ งส้ินจ ำนวน 39 รำย นับจ ำนวนหุ้นรวมกันได้ 
189,388,680 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.1296 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
จำกนั้นประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวเปิดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 

อน่ึง ระหวำ่งด ำเนินกำรประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทำ้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มำประชุม
ดว้ยตนเองจ ำนวน 20 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้5,772,430 หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจ ำนวน 21 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้184,496,350 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้มำประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 41 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้190,268,780 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.4229 ของจ ำนวนหุน้
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.  นำยสมชำย ชุณหรัศม์ิ  กรรมกำร 
 6.  นำยเอกรำช กลดัพนัธ์ุ  กรรมกำร 
 7.  นำงวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์  กรรมกำร 
 8.  นำงเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง  กรรมกำร 
 ส ำหรับกรรมกำรท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้คือ นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรค่ำตอบแทน เน่ืองจำกปัญหำดำ้นสุขภำพ 
 ทั้ งน้ี บริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อยคือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรทั้งคณะท ำหนำ้ท่ีแทนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน 
 นอกจำกน้ี ยงัมีผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. นำยปกรณ์ สุขมุ ประธำนกรรมกำรบริหำร ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรสูงสุดรับผิดชอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 
2. นำงสำวณัฐญำ นวลพลบั รองกรรมกำรผูจ้ดักำร งำนบญัชีกำรเงิน และรักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหำรสูงสุดท่ีดูแลงำนดำ้นบญัชีกำรเงิน 

3. นำยธีระพล จุฑำพรพงศ์ ผูอ้  ำนวยกำรงำนบรรษทัภิบำล กฎหมำยและงำนทะเบียน ซ่ึงเป็นเป็นผูบ้ริหำร
สูงสุดท่ีรับผิดชอบงำนดำ้นกฎหมำย 
และยงัมีผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย เขำ้ร่วมประชุมอีกดว้ย 
นอกจำกน้ียงัมีนำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เขำ้ร่วมประชุม
ดว้ย  
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 ก่อนเขำ้สู่ระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ 2 เร่ืองดงัน้ี 
 1. ช้ีแจงถึงวธีิปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยแบ่งกำรลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธำนฯ จะ
เสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในแต่ละวำระ โดยจะสอบถำมท่ีประชุมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่  ถำ้มี
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวำระนั้นจะใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ
จำกกำรลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงในวำระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเพื่อน ำไปนบั 
คะแนนเสียง ถำ้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวำระนั้น โดยกำรนับ
คะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1  เสียง 

อยำ่งไรก็ตำมในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระท่ี 5 เร่ืองพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ตอ้งออกตำมวำระและแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมนั้น ขอให้ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนน โดยจะไม่มี
กำรสอบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจำกเป็นวำระท่ีส ำคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร 

1.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้มำประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ-
ฉนัทะแลว้ ใหถื้อกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระตำมหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 
 2. บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และ
แจง้กำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัล่วงหนำ้ 
 นอกจำกน้ี ประธำนฯ ไดเ้รียนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเพ่ิมเติมดว้ยวำ่ ภำยหลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัได้
จดัรถตูส้ ำหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเดินทำงกลบัโดยรถไฟฟ้ำท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำอุดมสุข โดยรถตูจ้ะจอดท่ีบริเวณลำน
จอดรถดำ้นหลงัของอำคำร ซ่ึงจะมีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะใชบ้ริกำรดงักล่ำว  

จำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
  ประธำนฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำมหรือแจง้ขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มี    
ผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำมหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26
เมษำยน 2561 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 189,388,780 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 ประธำนฯ ขอให้ นำยปกรณ์ สุขุม ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 
2561 ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
 นำยปกรณ์ สุขุม ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 2561 ให้ท่ีประชุมทรำบ 
สรุปไดด้งัน้ี 

  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีบริษทัย่อยจ ำนวน 1 
บริษทัไดแ้ก่  บริษทั อินฟินิท กรีน จ ำกดั (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์โดยบริษทัมีสดัส่วนกำรถือ
หุน้ร้อยละ 75.60  

  ขอ้มูลทัว่ไป 
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัระบบ

บ ำบดัน ้ ำเสียและระบบส ำรองน ้ ำ ผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหำนคร 
และท่ีตั้งโรงงำนอยูท่ี่อ  ำเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปรำจีนบุรี และบริษทัมีศูนยส์ำขำทั้งหมด 4 สำขำ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ภูเก็ต และหำดใหญ่ 

  ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 
  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  
กลุ่มผลติภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม  
 กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงบริษทัเป็นผูอ้อกแบบ ผลิต น ำเขำ้และ
จดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบส ำรองน ้ ำ ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ระบบกำรจดักำรน ้ ำแบบครบวงจร และกำรบริกำรหลงักำรขำยแบบ
ครบวงจร 
 ยอดขำยของผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2561 มีจ ำนวน 746 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.67 
โดยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยบริษทัยงัคงมุ่งเน้นกำรขำยผ่ำนช่องทำง Modern Trade, ตวัแทนจ ำหน่ำย, เจ้ำของโครงกำร, 
ผูรั้บเหมำ และผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
กลุ่มผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 
  กลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงบริษทัเป็นผูอ้อกแบบ 
ผลิต ติดตั้ง และจดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกซีเมนตเ์สริมใยแกว้  (GRC)  เช่น ผนงักนั
เสียง ผลิตภณัฑเ์หลก็ข้ึนรูปส ำหรับอำคำรและโรงงำน ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกอะครีลิคเสริมใยแกว้ ถงับรรจุและอุปกรณ์ท่ีทนต่อ
สำรเคมี 
 ยอดขำยของผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม ในปี 2561 มีจ ำนวน 342 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.17 โดยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยบริษทัยงัคงมุ่งเน้นกำรขำยผ่ำนช่องทำง เจ้ำของโครงกำรและ
ผูรั้บเหมำ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะแตกต่ำงจำกบริษทัท่ีท ำวสัดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ โดยบริษทัจะมุ่งเนน้กำรผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 
กลุ่มธุรกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด 
  กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนสะอำด อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย ์(Solar Farm) ปัจจุบนัมีจ ำนวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสระบุรี มีก ำลงักำรผลิตรวม 15 เมกะวตัต ์
 ผลิตภณัฑพ์ลงังำนสะอำด ซ่ึงเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จำก IGC ใน
ปี 2561 มียอดขำย 242 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.78   เน่ือกงจำกจ ำนวนกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีลดลง   
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 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรำยไดร้วม 1,336 ลำ้นบำท (รวมรำยไดอ่ื้น 6.61 ลำ้นบำท)  
ก ำไรขั้นตน้ของบริษทัมีจ ำนวน 453  ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.36  จำกยอดขำยท่ีลดลงและจำกอตัรำก ำไร
ขั้นตน้ท่ีลดลง จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรสุทธิ 57 ลำ้นบำท 
 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะของบริษทั รำยไดร้วมของบริษทัมีจ ำนวน 1,141 ลำ้นบำท ก ำไรขั้นตน้ของ
บริษทัมีจ ำนวน 314 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.82  จำกยอดขำยท่ีลดลงและจำกอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลง จึง
ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรสุทธิ 25 ลำ้นบำท 
 นอกจำกนั้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัยงัคงใชน้วตักรรมซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัในกำร
ขบัเคล่ือนธุรกิจ เพ่ือใหท้นัต่อกำรแข่งขนัไม่วำ่ในประเทศและต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 

 Waste Water Treatment Tank : Series AMN 
-  High Efficiencies 
-  Specialized Removals 
-  Regional ASEAN Markets เน่ืองจำกเป็นตลำดท่ีส ำคัญและบริษัทได้ขยำยธุรกิจในประเทศ

ฟิลิปปินส์มำกข้ึน จึงไดมุ่้งเนน้กำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละประเทศ                     
 Glass Reinforced Facades 

-  Good Aesthetics 
-  Functional 
-  Partial Insulations 
-  Design Interior Requirements 
โดยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีจะพฒันำเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสถำปนิก และสอดคลอ้ง

กบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
 Water Solutions Systems 

  -  Institutional Clients 
          -  Managing Limited Resources 
                 -  Waster Water Discharge 500m3 / Day 
    -  Reuse Inhouse 400m3 / Day 
         โดยผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้เป็นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่ีครบวงจรและเป็นระบบ ซ่ึงจะสำมำรถน ำ
น ้ ำกลบัมำหมุนเวยีนใชใ้หม่และเหมำะสมกบัสถำนท่ีท่ีมีปริมำณน ้ ำค่อนขำ้งจ ำกดั และยงัท ำใหส้ำมำรถลดค่ำใชจ่้ำย 
  ดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยืน บริษทัไดย้ึดถือคุณค่ำหลกัของกลุ่มพรีเมียร์ โดยธุรกิจท่ีดีนั้นจะตอ้งประสบ
ควำมส ำเร็จบนควำมยัง่ยืนร่วมกนัของสังคม องค์กรและพนักงำนไปพร้อมกนั ซ่ึงมีฐำนส ำคญั 5 ประกำร ไดแ้ก่ คุณภำพ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ผสำนควำมรู้ ประโยชน์ร่วมกนัและคุณธรรมจริยธรรม  
  ในส่วนของพนกังำนซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวน้ั้น 
บริษทัไดมี้กำรด ำเนินงำนภำยในองคก์ร มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยมีกำรช้ีแจง เป้ำหมำย 
นโยบำย เพ่ือใหทุ้กคนเขำ้ใจและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำบริษทัไปดว้ยกนั อำทิ กำรขยำยกำรเกษียณอำยกุำรท ำงำน
ของพนกังำนจำกเดิม 55 ปีเป็น 60 ปี สนบัสนุนโครงกำรป่ำครอบครัวบำ้นมะกะโท เพ่ือจดัตั้งศูนยก์ำรเรียนรู้ให้พนกังำนท่ี
ใกลเ้กษียณฝึกอำชีพ มีกำรจ้ำงงำนพนักงำนในชุมชนท่ีกบินทร์บุรีร้อยละ 80 มีกำรว่ำจ้ำงผูพิ้กำรในชุมชน และกำรดูแล
พนกังำนผำ่นกิจกรรมโครงกำร Happy 8 workplace  
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  ในเร่ืองสงัคมยัง่ยนื ดว้ยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ซ่ึงด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2518 มี
กำรบ ำบดัน ้ ำสู่ล ำรำงสำธำรณะไปแลว้ทั้งหมด 2.4 ลำ้นลูกบำศก์เมตร มีสัดส่วนกำรน ำน ้ ำจำกกระบวนกำรกลบัมำใชใ้หม่คิด
เป็นร้อยละ 80 ดำ้นกำรจดัหำวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑผ์ำ่นกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมและกำรก ำกบัดูแล 
คิดเป็นร้อยละ 98 ดำ้นพลงังำนมีปริมำณกำรใชพ้ลงังำนลดลง 100,132 กิโลวตัตช์ัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 6.6 ส่วนธุรกิจไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์11,753 ตนัต่อปี เทียบกบักำรปลูกตน้ไม ้80,067 ตน้  
  ในเร่ืองกำรพฒันำสังคม บริษทัมีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงรำยไดใ้ห้กบัชุมชนในปี 2561 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
13.68 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ กำรจำ้งรถรับส่งพนักงำนในชุมชน กำรจำ้งรถขนส่งสินคำ้ในชุมชน กำรให้ควำมรู้เร่ืองระบบน ้ ำด่ืม
ชุมชนบำ้นโคกข้ีเหล็กและสนบัสนุนผลิตภณัฑข์องบริษทัในกำรส ำรองน ้ ำด่ืม และส่งเสริมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผกัปลอด
สำรพิษให้กบัชุมชนผ่ำน PP Market โดยน ำไปจ ำหน่ำยให้กบัพนักงำนท่ีส ำนกังำนใหญ่เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
0.18 ลำ้นบำท 
  ในดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น ตลอดระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อ
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดบ้รรจุเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลกัของบริษทั ท่ีจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัอยำ่ง
เขม้แขง็ภำยในองคก์ร โดยกำรจดัอบรมใหค้วำมรู้แก่พนกังำนและแนวทำงปฏิบติังำนแก่พนกังำนทุกระดบัชั้น และยงัไดร่้วม
ท ำกิจกรรมรณรงคก์ำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่ำงๆกบัหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอตลอดปีท่ีผ่ำนมำ 
โดยบริษทัมีพฒันำกำรกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ดงัน้ี 

  ในเดือนกนัยำยน 2555 บริษทัไดล้งประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของ 
 ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รับชัน่   
 ในวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 บริษทัไดรั้บกำรรับรองสถำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย 
 ในกำรต่อตำ้นทุจริตจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
  ปี 2558 สถำบนัไทยพฒัน์ โดยกำรสนบัสนุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด  
 หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดท้ ำกำรประเมินระดบักำรพฒันำควำมยัง่ยนืเร่ืองกำรป้องกนักำรมีส่วนร่วม 
 เก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ บริษทัไดรั้บผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 5 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงสุด 
  ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 บริษทัไดรั้บกำรต่ออำยกุำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน 
 ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต(CAC) เพ่ือรับรองวำ่เป็นบริษทัท่ีมีนโยบำย และระบบป้องกนักำรทุจริต 
 คอร์รัปชัน่ และจะครบก ำหนดในวนัท่ี 9 มีนำคม 2563 
  ปี 2561 บริษทัไดแ้จง้นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัใหคู้่คำ้ทรำบและขยำยผลเชิญ
ชวนคู่คำ้เขำ้ร่วมสัมมนำเร่ืองแนวทำงกำรเขำ้ร่วมเป็นสมำชิก CAC โดยมีบริษทัคู่คำ้เขำ้ร่วมจ ำนวน 10 
รำย  

 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2561 
 ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2561 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
  ประธำนฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
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 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตำมท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 190,268,780 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
 
วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของ
ก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษทั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ในปี 2561 ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั บริษทัมีก ำไรสุทธิ 24,896,670 บำท มีก ำไรสุทธิหลงัหักส ำรองตำม
กฎหมำยแลว้ 23,651,836 บำท คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 15,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงิน
ไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไวข้องบริษทั โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัองัคำรท่ี 5 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภำคม 2562 

หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ  
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 190,268,780 100.0000 
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 ำหนดใหค้ณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั้ง 
และก ำหนดให้กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีจ ำนวนหน่ึงในสำม หรือ
จ ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม โดยกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงักำรจดทะเบียน
บริษทัให้ใชว้ิธีจบัสลำก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ี
ตอ้งออกตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนับริษทัมีกรรมกำร 9 ท่ำน ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 1. นำยชยัวฒัน์ นิตยำพร  กรรมกำรอิสระ  
 2. นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำร                                                     
 3. นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระ  
 ทั้งน้ีนำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ แสดงควำมประสงคท่ี์จะไม่ขอรับกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรของ
บริษทัอีก เน่ืองจำกปัญหำดำ้นสุขภำพ 
 คณะกรรมกำรทั้งคณะยกเวน้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้ ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำ
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนใน
ฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผ่ำนมำแลว้เห็นว่ำ สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระ 2 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมำะสมกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบริษทัต่ออีกวำระหน่ึง ไดแ้ก่  
 1. นำยชยัวฒัน์ นิตยำพร  กรรมกำรอิสระ  
 2. นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำร                                                     
                        โดยประวติัยอ่ของทั้ง 2 ท่ำนไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้   
 ทั้งน้ี ในส่วนของนำยชยัวฒัน์ นิตยำพร ท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัอีกวำระหน่ึงนั้น 
คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำแลว้วำ่มีคุณสมบติัตรงตำมหลกัเกณฑ ์และสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 และเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้อนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทัเพ่ิมเติมอีก 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยปกรณ์ สุขมุ ซ่ึง
ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษทั โดยประวติัยอ่ ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้   
  อน่ึง  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่ำนกระบวนกำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรบริษทัแลว้วำ่มี
คุณสมบติัท่ีเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรำกฏวำ่ไม่มีผูใ้ด
เสนอรำยช่ือเขำ้มำ  
 ทั้งน้ี ผลจำกกำรท่ีคุณชนิดำ สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แจง้ควำมประสงค์
ท่ีจะไม่ขอรับกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรของบริษทัอีก เน่ืองจำกปัญหำดำ้นสุขภำพนั้น จะท ำให้จ ำนวนกรรมกำร
อิสระและจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัไม่ถึงจ ำนวนขั้นต ่ำตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
ทำงคณะกรรมกำรจะไดส้รรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบแทนคุณชนิดำโดยเร็ว 
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 หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติแต่งตั้งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 2 ท่ำน กลบัเขำ้ เป็นกรรมกำรของบริษทัต่ออีก
วำระหน่ึงและแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมอีก 1 ท่ำน เขำ้เป็นกรรมกำรเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

1. นำยชยัวฒัน์ นิตยำพร กรรมกำรอิสระ 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 190,268,680 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 0.0001 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
   
 

2. นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำร 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 189,268,780 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
   
 

3. นำยปกรณ์ สุขมุ กรรมกำร  
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 190,268,780 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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 หลังจำกท่ีประชุมได้พิจำรณำและมีมติแต่งตั้ งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระและแต่งตั้ ง
กรรมกำรเพ่ิมเติมแลว้ ท ำใหก้รรมกำรของบริษทั  ณ ปัจจุบนัมีจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัรำยนำมดงัต่อไปน้ี   

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

 
วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยขอเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เท่ำกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ค่ำตอบแทน 2561 2562(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 และกรรมกำรท่ีมีฐำนะเป็นผูบ้ริหำรทุกท่ำนสละสิทธิท่ีจะ
รับค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ ำเหน็จ 
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หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ                                                                         
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่
นอ้ยกวำ่สองในสำมของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
  

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 187,364,880 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง

ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยกำรเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงไดพิ้จำรณำมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรท ำงำน ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีและค่ำสอบ
บญัชี โดยเปรียบเทียบกบัปริมำณงำนและอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมกำรบริษทั
ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

- นำงสำวศิรำภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีคนปัจจุบนั 
   และไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 
- นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 
   ของบริษทัตั้งแต่ปี  2561 หรือ 
- นำยฉตัรชยั เกษมศรีธนำวฒัน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้อบ 
   บญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี  2561 
จำกบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำร

สอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 1,715,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 จะเพ่ิมข้ึนจำกค่ำสอบ
บญัชีประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท 

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

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกนั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและมีควำมเห็นว่ำควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมแลว้ 
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หลงัจำกนั้นประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม และมีผูถื้อหุน้สอบถำมดงัน้ี  
ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ ค่ำสอบบญัชีในปี 2562 ท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวน 50,0000 บำทถึงแมจ้ะเป็นยอดท่ีไม่มำกนกัแต่

เน่ืองจำกปี 2561 บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั มีกำรขอข้ึนค่ำสอบบญัชีไปแลว้จ ำนวน 185,000 บำท ปีน้ีทำงส ำนกังำนจึงไม่น่ำ
ขอข้ึนค่ำสอบบญัชี 

คุณเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมกำร ช้ีแจงวำ่ ค่ำสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2562 เน่ืองจำกมีกำรบงัคบัใชม้ำตรฐำนกำร
บญัชีฉบบัใหม่เร่ืองมำตรฐำนสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ในปีน้ี ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัท่ีมีสญัญำท่ีกบัลูกคำ้ของบริษทัใน
ลกัษณะงำนโครงกำร ท ำใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งมีภำระกำรตรวจสอบท่ีเพ่ิมข้ึน 

จำกนั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ               
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
  

มติ จ ำนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 190,268,780 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมท่ีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีจะให้บริษัทหรือ
คณะกรรมกำรช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครำวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออก
หนงัสือเชิญประชุมวนัท่ี 22 มีนำคม 2562 จนถึงวนัท่ี 10 เมษำยน 2562 นั้น ปรำกฏวำ่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดส่งค ำถำม 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมซักถำมหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถำม/เสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้  สอบถำมวำ่ อยำกทรำบวำ่ผูบ้ริหำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละผลประกอบกำรปี 2562 อยำ่งไร เน่ืองจำกผล
ก ำไรของบริษทัลดลงทุกปีจำกปี 2559 -2561 และคิดวำ่จะเป็นบวกหรือไม่ 

คุณปกรณ์ สุขมุ ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงวำ่ จำกสถำนกำรณ์ตลำดดำ้นอสงัหำริมทรัพย ์ณ ปัจจุบนัยงัคง
มีกำรเติบโตข้ึนเร่ือยๆ แต่จำกผลประกอบกำรของปีท่ีผำ่นๆมำจนถึงปี 2561 บริษทัมีผลก ำไรท่ีลดลงนั้น สำเหตุเน่ืองจำกเป็น
กำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดิม และยงัรวมถึงภูมิศำสตร์ภำคต่ำงๆของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในปีน้ี
บริษทัเช่ือวำ่ผลประกอบกำรของบริษทัตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไวจ้ะดีกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำ โดยบริษทัไดมี้แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีวำงไว ้โดยบริษทัยงัคงมีกำรติดตำมดำ้นกำรเปล่ียนแปลงจำกผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ ช่องทำงท่ี
เกิดข้ึนใหม่ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยธุรกิจของบริษทัใหเ้ติบโตข้ึน ทั้งน้ีทีมผูบ้ริหำรของบริษทั มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งท ำใหบ้ริษทัเติบโต
ดว้ยนวตักรรม เติบโตดว้ยกำรขำยผลิตภณัฑ์แบบเป็นระบบ  ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
เพื่อใหเ้ขำ้ถึงควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของตลำดทั้งดำ้นคุณภำพและรำคำ  
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ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ รำยไดท่ี้ลดลงในปีท่ีผ่ำนมำ เกิดจำกกำรสูญเสียส่วนแบ่งกำรตลำดให้กบัคู่แข่งบำงส่วน
หรือไม่ 

คุณปกรณ์ สุขุม ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงวำ่ ผลิตภณัฑ์ในทุกอุตสำหกรรมยอ่มมีช่วงระยะเวลำในกำร
จ ำหน่ำยไดใ้นตวัของมนั และหลำยผลิตภณัฑ์ย่อมมีคู่แข่งมำกข้ึน จึงจ ำเป็นยิ่งท่ีบริษทัในกลุ่มอุตสำหกรรมรวมถึงบริษทั
จะตอ้งมีกำรคิดคน้ผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรม อำทิเช่น ในกลุ่มผลิตภณัฑถ์งัน ้ ำท่ีมีส่วนแบ่งกำรตลำดหำยไป รำยไดล้ดลง ซ่ึง
ในส่วนของบริษทัยอมรับว่ำเป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำให้ยอดขำยลดลง และส่ิงท่ีจะต้องแก้ไขคือ มีกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ให้
สอดคลอ้งและตรงกบัตลำดผูบ้ริโภค  

ผูถื้อหุ้น  สอบถำมวำ่ ผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัท่ีก ำลงัจะออกสู่ตลำด ตำมแผนกลยทุธ์ของบริษทัท่ีจะพฒันำ
ผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรมนั้น บริษทัจะด ำเนินกำรลกัษณะกำรสร้ำงนวตักรรมจำกกำรพฒันำผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมใช่หรือไม่ 

คุณปกรณ์ สุขุม ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงว่ำ ในด้ำนนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีส ำคญัยิ่งในอุตสำหกรรม
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองของน ้ ำ  และนอกจำกน้ีบริษทัยงัมีกำรเนน้กำรวจิยัและพฒันำ รวมถึงกำรหำ Partner 
และหำผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้หมำะสมกบัผูบ้ริโภค และทีมงำนตลำดมีหนำ้ท่ีท่ีตอ้งไปศึกษำตลำด เพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์หมำะสมกบั
ตลำดนั้นๆและใหเ้ป็น Commercial Product 

ประธำนฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวำ่ จำกกำรท ำธุรกิจหลกัของบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย 3 ธุรกิจใหญ่ๆไดแ้ก่ ดำ้นน ้ ำ ดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มและดำ้นพลงังำน ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ทั้ง 3 ดำ้นท่ีกล่ำวมำควำมตอ้งกำรของตลำดมีควำมรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกปี ไม่วำ่จะ
เป็นปัญหำดำ้นน ้ ำ ซ่ึงพบวำ่น ้ ำท่ีมีอยูปั่จจุบนัเป็นน ้ ำท่ียงัคงตอ้งกำรกำรบ ำบดัเป็นส่วนใหญ่ และผูป้ระกอบกำรยงัคงไม่ได้
เห็นควำมส ำคญัอยำ่งมำกนกั  จึงไม่เกิดกำรลงทุน ดงันั้นบริษทัจึงถือเป็นโอกำสและเป็นช่องทำงท่ีส ำคญัโดยท ำกำรส ำรวจ
และกระตุน้ตลำดตำมท่ีคำดกำรณ์ไวต้ั้งแต่หลำยปีท่ีผำ่นมำ เพื่อน ำผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีมี อำทิ กำรน ำน ้ ำเสียกลบัมำใชใ้หม่ 
กำรก ำจดัฝุ่ น กำรลดกล่ิน และพลงังำน เพ่ือออกสู่ตลำด และคำดวำ่จำกทีมงำนท่ีเขม้แขง็และมีควำมพร้อมจะท ำใหบ้ริษทัมี
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน มีกำรเจริญเติบโตและกำรจดักำรประสิทธิภำพท่ีดีข้ึน 

ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะวำ่ ระบบ Filtration ท่ีผูถื้อหุน้ใชใ้นปัจจุบนัยงัไม่ถึงระดบัท่ีน ำมำด่ืมไดแ้ละใชอ้ำบได ้
แต่น ำมำรดน ้ ำตน้ไมไ้ด ้ซ่ึงจำกกำรลงทุนกบัผลท่ีออกมำยงัไม่สมัพนัธ์กนั ระบบ Solar ท่ียงัไม่คืนทุนเช่นเดียวกนั จึงอยำกให้
ฝ่ำยกำรตลำดศึกษำถึงควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และควำมตอ้งกำรของตลำด และวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
ซ่ึงหำกเพ่ิมมูลค่ำท่ีสูงข้ึนแต่ไดผ้ลท่ีคุม้ค่ำกวำ่ น่ำจะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคำดหวงัและมีควำมตอ้งกำร 

จำกนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำม/มีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลำ
มำร่วมประชุมในวนัน้ี และใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ยดีมำตลอด และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.00 น. 
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