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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
ของ  

บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  
2555  ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์  โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555  
พร้อมกับแนะน าคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี  และ
ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
 
นายประยูร วิเวชภูวนนท์  ประธานกรรมการ  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเอง  จ านวน 43 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 62,446,147 หุ้น  และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 
จ านวน 32 ราย รวมจ านวนได้ 27,824,203 หุ้น รวมทั้งสิ้น 75 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้ 90,270,350 หุ้น* หรือคิดเป็น
ร้อยละ 66.8669 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  ประธานกรรมการ
จึงขอเปิดการประชุม 
 
(*หมายเหตุ: หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงท าให้ก่อนจบการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จ านวน 98 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 90,415,151 หุ้น  หรือคิด
เปน็ร้อยละ 66.9742 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายทั้งสิ้น) 
 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม มีดังน้ี 
 
 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 7 ท่าน 

1. นายประยูร  วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ 
3. นายชวลิต  หวังธ ารง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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5. รศ.ดร.เสกศักดิ์   จ าเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร.เอกจิตต์    จึงเจริญ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
7. นายนพดล  ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 7  ท่าน 

1. นายพรศักดิ์  ชุนหจินดา ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน 
2. นายบุญชัย   สุวรรณวุฒิวัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภาคกลาง 
3. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุปผา ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 

      4. นายปโยธร  มุ้งทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายขายกลุ่ม Government & Retail 
      5. นายชยกฤต  พงศ์ภพไพบูลย์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภูมิภาค 
 6. นางสาวณัฐชมกร   พัวพันธ์สกุล ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 7. นายธันยา   หวังธ ารง ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

 

 ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชี บริษัท  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
2. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
3. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานธีรคุปต์ จ ากัด 
1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นายพีรวัฒน์ เมธเกรียงชัย  ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย 

 
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้แต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่
ประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนน
เสียงต่อท่ีประชุม ดังน้ี 
 

1. นับผู้ถือหุ้นหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง  และผู้ถือหุ้นหน่ึงราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่าน้ัน  จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่าน้ัน  ทั้งน้ีในการนับคะแนนจะถือมติ
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เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  และ
ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที่เสนอ  แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง”  ให้ท าเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน  แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของ   
ผู้ถือหุ้น  ทั้งน้ี บริษัทจะค านวณคะแนนที่ “เห็นด้วย” โดยการน าคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” หักออกจากคะแนนเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  หลังจากการรวบรวมผลคะแนน
เสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  
“ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออกเสียง” 
ส าหรับกรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีการแย กการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร 
หมายเหตุ  ส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม  
ทั้งกรณี “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออกเสียง”  แต่เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาผู้ถือหุ้น บริษัทจะขอ
เก็บบัตรที่  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั้งกรรมการทีละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน  
หลังจากน้ัน จะเก็บบัตรที่ “เห็นด้วย” ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ราย พร้อมกันในคราวเดียว 

4. ส าหรับผู้ถือหุ้นทีท่ าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของ
บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นน้ัน  บริษัทได้น าคะแนน “เห็นด้วย”  หรือ  “ไม่เห็นด้วย”  หรือ  
“งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

5. จ านวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  เน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่
เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระและใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 

 

นอกจากน้ี กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงใน 
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งน้ี ยกเว้นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ 
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 คุณประยูร วิเวชภูวนนท์ (ประธานกรรมการ)  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า   การด าเนินการประชุมจะ
เรียงล าดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถาม ขอให้ยกมือ
พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม  เพื่อท าการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมใช้ส าหรับการอ้างอิง
ต่อไป 
 หลังจากน้ัน ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังน้ันบริษัทฯ 
จึงขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 คนเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 
 ในการน้ีไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ดังน้ัน จึงขอเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุม มีรายชื่อ ดังน้ี 

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ตัวแทนจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  
2. นายณัฐพล พุทธานุภาพ ตัวแทนจาก ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านักงานธีรคุปต์ จ ากัด 

 
 ต่อจากน้ัน ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1    เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน  
2554 
 ประธานฯ  น าเสนอทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2554 ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลที่ส าคัญถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุม โดย
บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระน้ี 
 
 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 
2554 และขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระนี้ 
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หน้า 5 ของจ านวน 17 หน้า 
 

 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 77 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้ 90,298,350 หุ้น 
 เห็นด้วย 90,278,350 เสียง คิดเป็น 99.9778 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย         -              เสียง คิดเป็น    0.0000% ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง       20,000      เสียง คิดเป็น    0.0221% ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
 
วาระที่  2   เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2554 
    ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2554 ตามรายละเอียดใน
รายงานประจ าปี 2554  ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว  และเน่ืองจากวาระน้ีเป็น
วาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
  

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2554 ตามรายงานประจ าปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระน้ี 
 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

 
วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  และรายงานผู้สอบบัญชี 
 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้แสดง
รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ประธานขอให้นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการผู้จัดการ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ต่อที่
ประชุม 
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 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการผู้จัดการ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ต่อผู้ถือหุ้น
รับทราบ 
 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ว่ามีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปีที่ส่งแก่ทุกท่านแล้ว 
 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่
กรรมการผู้จัดการเสนอข้างต้น 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังน้ี 
ผู้ถือหุ้น: โดย นายอดุลย์ บ ารุง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 
ค าถาม:  หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด 
ค าตอบ: ประธานฯ องค์กรผลธัญญะประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Safety มีจ านวนลูกค้ากว่าสามพันราย 
อีกทั้งยังมีสินค้าคงเหลือส าหรับการจ าหน่าย 
 โดย นายชวลิต หวังธ ารง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงว่า รายการตั้งส ารองหน้ีสูญดังกล่าวเป็น
การตั้งส ารองหน้ีสูญจากการรับเหมาก่อสร้างของงานโครงการที่เก่ียวกับธุรกิจบ าบัดน้ าซึ่งรับรู้รายได้ทางบัญชีแล้ว 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการด าเนินงานโครงการดังกล่าวไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและเกินกว่าระยะเวลาก าหนด ซึ่งไม่
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทแม่ เนื่องจากธุรกิจ Safety มีหน้ีสูญในระดับต่ าที่ไม่มีนัย 
  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว 
 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  และได้แจ้งผลการนับคะแนน เป็นดังน้ี 
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 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 86  ราย  รวมจ านวนหุ้นได้ 90,346,459  หุ้น 
 เห็นด้วย 90,326,459 เสียง คิดเป็น    99.9778% ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย      -              เสียง คิดเป็น    0.0000% ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง     20,000      เสียง คิดเป็น    0.0221% ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
   
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2554 
 ประธานฯ มอบหมายให้คุณชวลิต หวังธ ารง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
 คุณชวลิต หวังธ ารง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2554  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม 28.86 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น ๆละ 0.21 บาท ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม 39.40 ล้านบาท 
และคิดเป็นก าไรต่อหุ้นๆละ 0.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงต่อหุ้น 0.19 บาท และบริษัทได้จัดสรรเป็นเงินส ารอง
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) เต็มจ านวนเงนิ 13.50 ล้านบาท แล้ว   
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 
สภาวะการณ์ประกอบธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ของปีน้ันๆ ปริมาณกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรร
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.54 ของก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่
ประจ าปี 2554  
 อน่ึงในระหว่างปี  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด  6 เดือนแรกของปี 
2554  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากจ านวนหุ้น
สามัญจ านวน 135 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 13.50 ล้านบาท  เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2554   ดังน้ัน จึงเหลือเงินปันผลงวด
สุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.54 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2554 รวมเป็นเงิน
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ปันผลจ่ายส าหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท (ยี่สิบเจ็ด
ล้านบาทถ้วน)  
 

  โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่  3 พฤษภาคม 2555  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2555 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือเชิญประชุม 
   
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังน้ี 
ผู้ถือหุ้น: โดย คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนคุณชนานิษฐ์ กิตติโสภากูร 
ค าถาม: เงินส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจัดสรรไว้ครบตามจ านวนใช่หรือไม่ เนื่องจากเม่ือปีที่ผ่านมาบริษัทมี
การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าก าไรสุทธิ ท าให้เงินส ารองตามกฎหมายของบริษัทลดลงหรือเปล่า? 
ค าตอบ: ประธานฯ บริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเต็มจ านวน 13.5 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 
10 ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
 ทั้งน้ี บริษัทฯมีนโยบายดูแลผู้ถือหุ้นและรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามความสามารถของการท า
ก าไรและขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ดังเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ า
ท่วม บริษัทฯ  ก็ยังคงจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น/Dividend Yield ยังสูงอยู่ และสูงกว่าอัตราเงินฝากประจ า หรือเม่ือ
เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะเดียวกันผลธัญญะไม่ละทิ้งความม่ังคงทางด้านโครงสร้างทางการเงิน ทั้ง ส ารอง
ตามกฎหมาย ส ารองของก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร กระแสเงินสดเพียงพอ และอัตราหน้ีสินต่อทุน (Debt Ratio) ต้องต่ า
กว่า 1  ซึ่งเห็นได้ว่าในปี 2553 มีอัตราหน้ีสินต่อทุน เท่ากับ 0.7:1 เท่า  ส าหรับในปี 2554 ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลมากเทียบเท่ามูลค่าก าไรทั้งหมด คือ 27 ล้านบาท แต่ก็ยังมีอัตราหน้ีสินต่อทุนในอัตรา 0.8:1 เท่า 
ผู้ถือหุ้น: โดย นางสุวรรณี เหลือรัตนาเจริญ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนางสาวสุวรรณา เหลือรัตนาเจริญ 
ค าถาม: เขียนค าถามขึ้นบนเวทีว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมบริษัท หมายถึงอะไร? 
ค าตอบ: โดย นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า เน่ืองจากบมจ.ผลธัญญะ ถือหุ้น
บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ดังน้ัน ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีระบุในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงินตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผลธัญญะ (ส่วนได้เสียควบคุมท่ีแสดงรายการหักส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบการเงินรวม) 
และได้บันทึกรายการตามหลักการบัญชีทั่วไป ซึ่งไม่สะท้อนต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระน้ี 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 
2554  และได้แจ้งผลการนับคะแนน เป็นดังน้ี 
  มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 95 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้  90,414,761 หุ้น 
 เห็นด้วย 90,394,761 เสียง คิดเป็น     99.9778 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย       -              เสียง คิดเป็น      0.0000 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 20,000            เสียง คิดเป็น    0.0221 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ตามที่ได้เสนอ
ข้างต้น 
 
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ก่อนการพิจารณาในวาระน้ี  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระน้ีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดา ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  แถลงต่อที่ประชุมส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ    
ในวาระนี ้
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย ศาตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดต่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนโดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสน าเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลาหน่ึง  เม่ือครบก าหนดช่วงเวลาดังกล่าว
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
วาระประชุมล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่  
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 1.  นายชวลิต หวังธ ารง   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2.  รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระตามรายชื่อท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา ดังน้ี 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัยพ์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงข้อก าหนดต่างๆที่
เก่ียวข้อง 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ 

3.  มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ การให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty  of 
Loyalty) ทุม่เทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอบุคคลทั้งสองท่านตามรายชื่อต่อไปน้ี เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

1. นายชวลิต หวังธ ารง   เสนอกลับเข้าด ารง ต าแหน่งกรรมการ 
2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์  เสนอกลับเข้าด ารง ต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 

ทั้งน้ี รายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของบุคคลท้ัง 2 ที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว 
 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติบุคคลทั้งสองท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง และได้แจ้งผลการนับคะแนนรายบุคล เป็นดังน้ี 
 

  มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 95 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้  90,414,761 หุ้น 
1. นายชวลิต หวังธ ารง       

 เห็นด้วย 70,109,261   เสียง คิดเป็น 77.5418 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
      ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย         -         เสียง คิดเป็น     0.0000 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
      ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง 20,305,500   เสียง คิดเป็น   22.4581 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
   ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 95  ราย  รวมจ านวนหุ้นได้  90,414,761 หุ้น 
2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์ 

 เห็นด้วย 90,374,761   เสียง คิดเป็น 99.9557 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย        -             เสียง คิดเป็น    0.0000 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง       40,000    เสียง คิดเป็น    0.0442 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้งสองท่านตามรายชื่อข้างต้น 
เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามท่ีได้เสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าบ าเน็จกรรมการปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 
 ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน แถลงต่อท่ีประชุมส าหรับวาระนี้ 
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 ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ออกโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2555 ดังน้ี 
 

 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
 เสนอปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นดังน้ี  
 คณะกรรมการบริษัท 
 1. ประธานกรรมการ   18,000 บาท ต่อครั้ง 
 2. รองประธานกรรมการ  15,000 บาท ต่อครั้ง 
 3. กรรมการ/กรรมการอิสระ   12,000 บาท ต่อครั้ง 
 

ส่วนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม ดังน้ี 
 1. ประธานกรรมการ   15,000 บาท ต่อครั้ง 
 2. กรรมการ   10,000 บาท ต่อครั้ง 
 

 2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ   
  ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2554  โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 เป็นจ านวนเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) โดยจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ (ที่มิใช่ผู้บริหาร) แต่
ละท่าน แบ่งเป็น 5.5 ส่วน โดยประธานกรรมการ 1.5 ส่วน คิดเป็นจ านวนเงิน 147,200 บาท และกรรมการอีก 4 คนๆ 
ละ 1 ส่วน เท่ากับ 98,200 บาทต่อคน คิดเป็นจ านวนเงิน 392,800 บาท ซึ่งเม่ือรวมกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 
จ านวนเงิน 930,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนกรรมการรวมในปี 2554 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท ซึ่งไม่
เกินวงเงิน 2 ล้านบาท ตามมตอินุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการ
ขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
(ค่าเบี้ยประชุมและบ าเหน็จกรรมการ) ตามท่ีเสนอข้างต้น 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระน้ี 
 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบ าเน็จกรรมการปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2555 ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป เป็นดังน้ี 
 
 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 96 ราย  รวมจ านวนหุน้ได้  90,414,961 หุ้น 
 เห็นด้วย  90,384,961 เสียง คิดเป็น 99.9668 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย  -        เสียง คิดเป็น     0.0000 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง     30,000    เสียง คิดเป็น     0.0331 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าบ าเน็จกรรมการปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555  
  
วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2555 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อ
ทีป่ระชุมส าหรับวาระนี้ 
 รศ.ดร.เสกศักด์ิ จ าเริญวงศ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก  
บริษัท  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2555 อีกวาระหน่ึง  พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณา
และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงิน  805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาท
ถ้วน)  เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 225,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อดังต่อไปน้ี   
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1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ 
3. นายวิชัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 

 

 อน่ึง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ได้  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  จัดหา
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
  

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จ ากัด  โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ทั้งน้ีค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 225,000 บาท แล้ว ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระน้ี 
 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2555 
 ตามท่ีเสนอข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนน เป็นดังน้ี 
  มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จ านวนผู้ออกเสียง 96 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้  90,414,961 หุ้น 
 เห็นด้วย  90,384,961 เสียง คิดเป็น 99.9668 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย  -        เสียง คิดเป็น    0.0000 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง  30,000    เสียง คิดเป็น    0.0331 % ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ    
     ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังต่อไปน้ี   
 

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ 
3. นายวิชัย รุจิตานนท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 

 
  โดยก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) 
ทั้งน้ีค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 225,000 บาท แล้ว 

 
วาระที่  8   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ข้อคิดเห็นหรือซักถามเพื่อความเข้าใจ 
 

ผู้ถือหุ้น: โดย นายเสฎฐวุฒ์ หรรษาสิริพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนางสาวฐานียะ เตชะวิภู 
ค าถาม: ในปีน้ีบริษัทมีนโยบายต่อผลการด าเนินงานอย่างไรที่จะให้บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นส าหรับจ่ายเงิน

ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นให้ดีดังเช่นในปี 2553 ที่ผ่านมา โปรดช่วยแจกแจงรายละเอียดให้ทราบด้วย 

ค าตอบ: ประธานฯ ในนามคณะกรรมการขอตอบแบบกว้างๆ โดยไม่มีการชี้น า ขอเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้ตอบค าถามน้ี 
 

 โดย คุณชวลิต หวังธ ารง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงว่าในปี 2554 ที่ผ่านมาถือได้ว่าเราได้ผ่าน
วิกฤตปลายปี 2554  เรายังคงการเติบโตประมาณ 13% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 และ 4 ยอดขายโตขึ้นเพียง 2% ซึ่งตามจริง
แล้วยอดขายในปีน้ีจะต้องโตขึ้น 10% เห็นได้ว่าอุปสรรควิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วได้ผ่านพ้นไปแล้วเหลือแค่
บางส่วนที่จะกระทบต่อเน่ืองในปีน้ี คาดว่าปี 2555 น่าจะกลับมาอยู่สภาพปกติ โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 15-
20% ส่วนอัตราก าไรจะมากกว่าปกติเหมือนที่เคยเป็นมา 
 
 
 
 



 

         รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 
 

 

หน้า 16 ของจ านวน 17 หน้า 
 

 

 ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ปีท่ีแล้วเราประคองตัวให้คงที่แม้นว่าจะอยู่ในภาวะเหตุการณ์น้ าท่วมในไตรมาส
สุดท้าย ซึ่งมีอัตรา GDP โตแค่ 0.1% จึงมีความเป็นห่วงถึงผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ โชคดี
ที่ไม่มีปัญหาลูกหน้ี ยกเว้นลูกหน้ีของบริษัทย่อยเท่านั้น 
 

 ซึ่งทุกท่านก็ได้รับทราบผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2555 การเติบโตระยะยาวและรักษาอัตราการเติบโต
ที่ 15% โดยการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานตามแผนงานระยะปานกลาง-ระยะยาว ซึ่งหาก Product Growth ไม่อยู่
ในช่วงขาลง (Decline State) เชื่อได้ว่าจะเติบโตทั้งยอดขายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ ROA ต้องเป็นมาตรฐาน
เทียบเท่ากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

ผู้ถือหุ้น: โดย นายอุดลย์ บ ารุง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 
ค าถาม: ขอทราบถึงภาพข่าวท่ีมีการลงทุนในประเทศพม่า มีแนวโน้มที่จะดีหรือเป็นเช่นใด 
ค าตอบ: โดย คุณชวลิต หวังธ ารง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เรียนชี้แจงว่า เน่ืองจากเราโชคดีที่มีประสบการณ์

จ าหน่ายสินค้าประเภท Safety Products เข้าไปยังประเทศพม่ามากว่า 20 ปี เรียนย้ าว่าระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาไม่ได้
โตเพราะเป็นประเทศปิด แต่ ณ วันน้ีพม่าเป็นประเทศเปิดแล้ว สิ่งท่ีเราคาดหวังคือได้เครือข่าย และพันธมิตร  ส าหรับ
การเปิดประเทศพม่าครั้งน้ีเรามองเห็นโอกาสทางด้านก่อสร้าง ส่วนเรื่อง Safety เป็นผลพลอยได้หลังจากเกิดการ
ก่อสร้างไปแล้ว ท าให้เกิดโรงงานและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเรามองถึงการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การดูแล
รักษาคนด้านความปลอดภัย ในช่วงน้ีเรามองเห็นโอกาสด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Structure) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลงทุนในระบบน้ าประปาของหน่วยงานเอกชนต่างๆ ซึ่งเขามีความต้องการอุปกรณ์ในการผลิตน้ าประปา
เพื่อใช้ และยังขาดน้ าสะอาดส าหรับการบริโภค ดังน้ันการท าน้ าดื่มบรรจุขวดมีศักยภาพการโตค่อนข้างสูง 
 
 ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บังเอิญประเทศพม่าเพิ่งเริ่มเปิดประเทศ โดยเฉพาะท่าเรือทวายที่มีขนาดใหญ่กว่า
ท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุดถึง 6 เท่า ซึ่งคณะกรรมการถือเป็นเรื่องใหญ่และได้มีการปรึกษาหารือกันในการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการลงทุนเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องระมัดระวังทั้งเรื่องการบริหาร  ระบบงาน/
บุคลากร  เทคโนโลยีเฉพาะด้าน  รวมถึงการหาพันธมิตรที่ดีมาร่วมงานด้วย ทั้งน้ีต้องอยู่ภายในกรอบการลงทุนคือ 
ไม่เสี่ยงจนเกินไป หรืออัตราผลตอบแทนที่น้อยกว่าส่วนที่ควรจะเป็น 
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หน้า 17 ของจ านวน 17 หน้า 
 

 

 เน่ืองด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามในวาระนี้ และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ  ได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และให้ค าม่ัน
ว่าบริษัทฯ จะบริหารธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะเก็บไว้
เป็นหลักฐานต่อไป 
 
ปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.40 นาฬิกา 
 
 
 
     ลงชื่อ......................................................ประธานท่ีประชมุ 
                               ( นายประยูร  วิเวชภูวนนท์ ) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
     ลงชื่อ......................................................เลขานุการที่ประชุม 

     ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )       

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 

นายประยูร วิเวชภูวนนท ์


