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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 1 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

วนัองัคารที�  28  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
2558  ในวนัองัคารที� 28 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาด
สวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเริ� มประชุมเลขานุการบริษทัฯ ไดท้าํการแจ้งรายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งชี�

ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยั
ของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นสิ�งสาํคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2558  หลงัจากนั�นไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื�อชี� แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม  ทั�งนี�  มีผูรั้บมอบอาํนาจ 
ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนที�ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ที�เขา้ร่วมประชุม มีดงันี�  
 กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 9 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
4. รศ.ดร.เสกศกัดิ�    จาํเริญวงศ ์     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.เอกจิตต ์    จึงเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ 
8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
9. นายธนัยา   หวงัธาํรง      กรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 2 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 4  ท่าน 
1. นายพรศกัดิ    ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ 

      3. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Safety 
      4. นางสาวณัฐชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
1. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. นางสาวปิยะนุช พุทธจกัร์     ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

 

ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
�. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานที�ประชุม ประธานฯ กล่าว

ตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า การประชุมในวนันี� จะ
ดาํเนินตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 
จาํนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บาท 
(หนึ�งร้อยหกสิบสองลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 162,000,000 หุ้น (หนึ�งร้อยหกสิบสองลา้นหุ้น) มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้ 161,999,986 บาท (หนึ� งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้
ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
 

ขณะนี� มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 24 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้51,391,659 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อื้�นมาประชุมแทน จาํนวน 25 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้63,214,837 หุน้ รวมทั�งหมด 49 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนั
ได ้114,606,496 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ทั�งหมดจาํนวน 161,999,986 หุน้ ซึ� งเกินกว่า
หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 
 
 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 3 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ดงันั นในการประชุมครั  งนี   จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้
ที�ลงทะเบียน ดงันี  :- 

การลงทะเบียน จาํนวนราย จาํนวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 24 51,391,659 31.7233 
  มอบฉนัทะ 25 63,214,837 39.0215 
  รวมทั�งสิ�น 49 114,606,496 70.7448 

  
การดําเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการที�ประชุม  และเป็น  
ผูชี้�แจงหลกัเกณฑแ์ละขั�นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุม การประชุม
เป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงันี�  

1. นบัผูถื้อหุ้นหนึ� งหุ้นเท่ากบัหนึ� งเสียง  และผูถื้อหุ้นหนึ� งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ� งเท่านั�น  จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที�แต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซึ� งใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั�น  ทั�งนี� ในการนบัคะแนนจะถือมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี� ขาด เวน้แต่
เรื�องที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

2. บริษทันาํโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพื�อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที�เสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  
ใหท้าํเครื�องหมายลงในบตัรลงคะแนน  แลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนวณคะแนนที� “เห็นดว้ย” โดยการนาํคะแนนที� “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออก
จากคะแนนเสียงที�มาประชุมและออกเสียงทั�งหมด  หลงัจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จ
สิ�น และประกาศผลคะแนนใหที้�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 2 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 4  ท่าน 
1. นายพรศกัดิ    ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ 

      3. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Safety 
      4. นางสาวณัฐชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
1. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. นางสาวปิยะนุช พุทธจกัร์     ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

 

ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
�. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานที�ประชุม ประธานฯ กล่าว

ตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า การประชุมในวนันี� จะ
ดาํเนินตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 
จาํนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บาท 
(หนึ�งร้อยหกสิบสองลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 162,000,000 หุ้น (หนึ�งร้อยหกสิบสองลา้นหุ้น) มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้ 161,999,986 บาท (หนึ� งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้
ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
 

ขณะนี� มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 24 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้51,391,659 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อื้�นมาประชุมแทน จาํนวน 25 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้63,214,837 หุน้ รวมทั�งหมด 49 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนั
ได ้114,606,496 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ทั�งหมดจาํนวน 161,999,986 หุน้ ซึ� งเกินกว่า
หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 
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หนา้ 3 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ดงันั นในการประชุมครั  งนี   จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้
ที�ลงทะเบียน ดงันี  :- 

การลงทะเบียน จาํนวนราย จาํนวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 24 51,391,659 31.7233 
  มอบฉนัทะ 25 63,214,837 39.0215 
  รวมทั�งสิ�น 49 114,606,496 70.7448 

  
การดําเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการที�ประชุม  และเป็น  
ผูชี้�แจงหลกัเกณฑแ์ละขั�นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุม การประชุม
เป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงันี�  

1. นบัผูถื้อหุ้นหนึ� งหุ้นเท่ากบัหนึ� งเสียง  และผูถื้อหุ้นหนึ� งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ� งเท่านั�น  จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที�แต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซึ� งใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั�น  ทั�งนี� ในการนบัคะแนนจะถือมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี� ขาด เวน้แต่
เรื�องที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

2. บริษทันาํโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพื�อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที�เสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  
ใหท้าํเครื�องหมายลงในบตัรลงคะแนน  แลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนวณคะแนนที� “เห็นดว้ย” โดยการนาํคะแนนที� “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออก
จากคะแนนเสียงที�มาประชุมและออกเสียงทั�งหมด  หลงัจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จ
สิ�น และประกาศผลคะแนนใหที้�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ 
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“งดออกเสียง”  ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยที�ไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอใหทุ้กท่านส่งคืนแก่เจา้หนา้ที�
หลงัเสร็จสิ�นการประชุมแลว้ทุกใบ 
 สําหรับกรณีที�จะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ� งช่อง หรือกรณีที�มีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามกาํกบัในบตัร
ลงคะแนน 
หมายเหตุ  เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในวาระที�กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน ดงันี  
วาระที	 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที	ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคล  และบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกราย
ที	เขา้ประชุม  ทังกรณี “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ “งดออกเสียง” แต่เพื	อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาผูถื้อหุน้ 
บริษทัจะขอเกบ็บตัรที	  “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตังกรรมการทีละราย เพื	อไปตรวจนบั
คะแนนก่อน  หลงัจากนันจะเกบ็บตัรที	 “เห็นดว้ย” ในการเลือกตังกรรมการทัง 3 ราย พร้อมกนัในคราวเดียว 

4. สาํหรับผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั�น  บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ที�บนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
ในกรณีที�กรรมการอิสระที�เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี�  
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอื�น 

5. จาํนวนหุน้รวมที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เนื�องจากมีผูถื้อหุน้บางท่านที�
เขา้มาร่วมประชุมเพิ�มขึ�นหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซึ� งการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 สําหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 (หนา้ 59-62) ในหนงัสือเชิญประชุม 

  
 ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อเป็นการเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีทางดา้นสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุน้ ในช่วงระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 2557  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ในการเสนอวาระประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑที์�
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการแต่อย่างใด  สําหรับ
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ประเด็นคําถามของผู ้ถือหุ้น(ถ้ามี) ที�ประชุม จะได้ทําการชี แจงเมื�อถึงวาระที� เกี�ยวข้อง ส่วนคําถามอื�นๆ ที�
นอกเหนือจากวาระจะไดท้าํการชีแจงในวาระที� 8 เรื�องอื�นๆ ต่อไป   
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการดาํเนินการประชุมจะ
เรียงลาํดบัตามวาระการประชุมที�ระบุในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีที�ผูถื้อหุน้
ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทังแจง้ชื�อและนามสกุลของผูถื้อหุน้ใหที้�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม  เพื�อทาํการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าสําหรับการปฏิบติัตามแนวทางที�ดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซึ� ง
กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมวา่บริษทัควรมีผูน้บัคะแนนที�เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ดงันั�นบริษทัฯ  จึงขอเชิญผูแ้ทนจาก
ที�ปรึกษากฎหมายบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั และผูแ้ทนจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน 
 

 ในการนี�  มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
นายนที นาคธนสุกาญจน ์เป็นผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงันี�   

1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
3. นายนายนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 

วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2557 
 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ได้
จดัประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมที�บริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2557 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 
พฤษภาคม 2557  พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื�อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั�วไป  ไม่ปรากฎว่ามี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ จึงขอใหที้�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมแต่ประการใด 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 4 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

“งดออกเสียง”  ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยที�ไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอใหทุ้กท่านส่งคืนแก่เจา้หนา้ที�
หลงัเสร็จสิ�นการประชุมแลว้ทุกใบ 
 สําหรับกรณีที�จะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ� งช่อง หรือกรณีที�มีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามกาํกบัในบตัร
ลงคะแนน 
หมายเหตุ  เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในวาระที�กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน ดงันี  
วาระที	 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที	ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคล  และบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกราย
ที	เขา้ประชุม  ทังกรณี “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ “งดออกเสียง” แต่เพื	อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาผูถื้อหุน้ 
บริษทัจะขอเกบ็บตัรที	  “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตังกรรมการทีละราย เพื	อไปตรวจนบั
คะแนนก่อน  หลงัจากนันจะเกบ็บตัรที	 “เห็นดว้ย” ในการเลือกตังกรรมการทัง 3 ราย พร้อมกนัในคราวเดียว 

4. สาํหรับผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั�น  บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ที�บนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
ในกรณีที�กรรมการอิสระที�เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี�  
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอื�น 

5. จาํนวนหุน้รวมที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เนื�องจากมีผูถื้อหุน้บางท่านที�
เขา้มาร่วมประชุมเพิ�มขึ�นหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซึ� งการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 สําหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 (หนา้ 59-62) ในหนงัสือเชิญประชุม 

  
 ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อเป็นการเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีทางดา้นสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุน้ ในช่วงระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 2557  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ในการเสนอวาระประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑที์�
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการแต่อย่างใด  สําหรับ
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 5 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ประเด็นคําถามของผู ้ถือหุ้น(ถ้ามี) ที�ประชุม จะได้ทําการชี แจงเมื�อถึงวาระที� เกี�ยวข้อง ส่วนคําถามอื�นๆ ที�
นอกเหนือจากวาระจะไดท้าํการชีแจงในวาระที� 8 เรื�องอื�นๆ ต่อไป   
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการดาํเนินการประชุมจะ
เรียงลาํดบัตามวาระการประชุมที�ระบุในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีที�ผูถื้อหุน้
ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทังแจง้ชื�อและนามสกุลของผูถื้อหุน้ใหที้�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม  เพื�อทาํการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าสําหรับการปฏิบติัตามแนวทางที�ดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซึ� ง
กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมวา่บริษทัควรมีผูน้บัคะแนนที�เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ดงันั�นบริษทัฯ  จึงขอเชิญผูแ้ทนจาก
ที�ปรึกษากฎหมายบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั และผูแ้ทนจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน 
 

 ในการนี�  มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
นายนที นาคธนสุกาญจน ์เป็นผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงันี�   

1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
3. นายนายนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 

วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2557 
 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ได้
จดัประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมที�บริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2557 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 
พฤษภาคม 2557  พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื�อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั�วไป  ไม่ปรากฎว่ามี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ จึงขอใหที้�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมแต่ประการใด 



- 22 / 64 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 6 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ  จึงขอให้ที�ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระนี�   โดยวาระนี� ใช้มติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0   0.0000 
งดออกเสียง 0  0   0.0000 

 

 มติที�ประชุม  
 ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เมือวนัที 23 เมษายน 2557 
 
วาระที�  2   เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ประธานฯ  แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 และ
ภารกิจสําคญัทีดาํเนินการในรอบปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซึ งมีรายละเอียดทีปรากฎในรายงานประจาํปี 2557 
(รูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้สามารถ
ขอรับรายงานประจาํปีแบบเป็นรูปเล่มไดที้หนา้หอ้งประชุม  เนืองจากวาระนี� เป็นวาระเพือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ กล่าวว่า เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพรวมทีชดัเจน จึงขอใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะ
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญัในรอบปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทีมาประชุมในวนันี�  และ
รายงานขอ้มูลสรุปใหที้ประชุมรับทราบ ดงันี�  

 
การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ: 

� จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่   บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ�าเพืออุปโภคและบริโภคอยา่งครบวงจร ตั�งแต่การจดัจาํหน่ายสินคา้ การ 
ใหบ้ริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ทั�งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
มลูค่าลงทุน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 7 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน: 
ผลการดาํเนินงานในปี 2557  มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 803 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นประมาณ 29 

ลา้นบาท หรือ 3.76% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ลา้นบาท รายไดที้�
เพิ�มขึ�นหลกัมาจากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ที�ถึงแม้
จะไดรั้บผลกระทบจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมหลกัต่างๆที�ชะลอตวัลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่
เนื�องจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทั กระจายอยู่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษทัสามารถขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอื�นๆไดเ้พิ�มขึ�น นอกจากนี� ยงัมีกลุ่มลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ� งในปี 2557 
บริษทัสามารถประมูลงานขายสินคา้ไดม้ากขึ�นเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากสามารถจดัหาสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้และราคาสามารถแข่งขนัได ้ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการในภาพรวมเพิ�มขึ�น 
อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในปี 2557 การขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ�า มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน และมี
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�น จึงทาํใหปี้ 2557 บริษทัมีอตัรากาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรสุทธิลดลง เมื�อเทียบ
กบัปี 2556 โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที� 27.13% และมีอตัรากาํไรสุทธิที� 4.81% 
 

โครงสร้างรายได้: 
 ปี 2557 มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 803 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Safety จาํนวน 669 
ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ CE จาํนวน 105 ลา้นบาท และกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29 ลา้นบาท 
 รายไดเ้พิ�มขึ�นมาจากกลุ่มสินคา้ Safety ที�เพิ�มขึ�นจากการขายใหก้บักลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
กลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ�งบริษทัสามารถประมูลงานขายไดเ้พิ�มขึ�น เมื�อเทียบกบัปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกัอื�นๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอาหาร มีจาํนวน
ลดลงตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกที�ชะลอตวัลง 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ 5.30 ลา้นบาท 
เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ� าจากระบบบาํบดันํ� าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายระบบและ
อุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ�าจาํนวน 23.78 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผูรั้บเหมาที�รับออกแบบก่อสร้างระบบ  
 

ฐานะการเงนิ: 
ฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวน 550 ลา้นบาท หนี� สินจาํนวน 230 ลา้นบาท และ

ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 321 ลา้นบาท  
 สินทรัพยเ์พิ�มขึ�นจาก ปี 2556 จาํนวน 38.92 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 7.61% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที�เพิ�มขึ�น
หลกัจาก ลูกหนี�การคา้สุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน 24.58 ลา้นบาท ลูกหนี� เพิ�มขึ�นเนื�องจากการขายสินคา้ในไตรมาส 4 ซึ� ง
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 6 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ  จึงขอให้ที�ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระนี�   โดยวาระนี� ใช้มติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0   0.0000 
งดออกเสียง 0  0   0.0000 

 

 มติที�ประชุม  
 ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เมือวนัที 23 เมษายน 2557 
 
วาระที�  2   เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ประธานฯ  แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 และ
ภารกิจสําคญัทีดาํเนินการในรอบปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซึ งมีรายละเอียดทีปรากฎในรายงานประจาํปี 2557 
(รูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้สามารถ
ขอรับรายงานประจาํปีแบบเป็นรูปเล่มไดที้หนา้หอ้งประชุม  เนืองจากวาระนี� เป็นวาระเพือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ กล่าวว่า เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพรวมทีชดัเจน จึงขอใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะ
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญัในรอบปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทีมาประชุมในวนันี�  และ
รายงานขอ้มูลสรุปใหที้ประชุมรับทราบ ดงันี�  

 
การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ: 

� จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่   บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ�าเพืออุปโภคและบริโภคอยา่งครบวงจร ตั�งแต่การจดัจาํหน่ายสินคา้ การ 
ใหบ้ริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ทั�งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
มลูค่าลงทุน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 7 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน: 
ผลการดาํเนินงานในปี 2557  มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 803 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นประมาณ 29 

ลา้นบาท หรือ 3.76% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ลา้นบาท รายไดที้�
เพิ�มขึ�นหลกัมาจากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ที�ถึงแม้
จะไดรั้บผลกระทบจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมหลกัต่างๆที�ชะลอตวัลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่
เนื�องจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทั กระจายอยู่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษทัสามารถขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอื�นๆไดเ้พิ�มขึ�น นอกจากนี� ยงัมีกลุ่มลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ� งในปี 2557 
บริษทัสามารถประมูลงานขายสินคา้ไดม้ากขึ�นเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากสามารถจดัหาสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้และราคาสามารถแข่งขนัได ้ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการในภาพรวมเพิ�มขึ�น 
อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในปี 2557 การขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ�า มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน และมี
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�น จึงทาํใหปี้ 2557 บริษทัมีอตัรากาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรสุทธิลดลง เมื�อเทียบ
กบัปี 2556 โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที� 27.13% และมีอตัรากาํไรสุทธิที� 4.81% 
 

โครงสร้างรายได้: 
 ปี 2557 มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 803 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Safety จาํนวน 669 
ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ CE จาํนวน 105 ลา้นบาท และกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29 ลา้นบาท 
 รายไดเ้พิ�มขึ�นมาจากกลุ่มสินคา้ Safety ที�เพิ�มขึ�นจากการขายใหก้บักลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
กลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ�งบริษทัสามารถประมูลงานขายไดเ้พิ�มขึ�น เมื�อเทียบกบัปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกัอื�นๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอาหาร มีจาํนวน
ลดลงตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกที�ชะลอตวัลง 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ 5.30 ลา้นบาท 
เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ� าจากระบบบาํบดันํ� าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายระบบและ
อุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ�าจาํนวน 23.78 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผูรั้บเหมาที�รับออกแบบก่อสร้างระบบ  
 

ฐานะการเงนิ: 
ฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวน 550 ลา้นบาท หนี� สินจาํนวน 230 ลา้นบาท และ

ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 321 ลา้นบาท  
 สินทรัพยเ์พิ�มขึ�นจาก ปี 2556 จาํนวน 38.92 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 7.61% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที�เพิ�มขึ�น
หลกัจาก ลูกหนี�การคา้สุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน 24.58 ลา้นบาท ลูกหนี� เพิ�มขึ�นเนื�องจากการขายสินคา้ในไตรมาส 4 ซึ� ง
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 8 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน ดา้นสินคา้คงเหลือเพิ�มขึ�นจาํนวน 27.89 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีการสั�งซื�อ
สินคา้จากต่างประเทศเพิ�มขึ�นในไตรมาส 4 เพื�อรองรับการขายในช่วงตน้ปี 2558 
 ดา้นหนี� สิน เพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 26.94 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 13.28% หนี� สินที�เพิ�มขึ�นหลกัมาจาก 
เจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน 46.74 ลา้นบาท ตามการสั�งซื�อสินคา้จากต่างประเทศที�เพิ�มขึ�น ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 9.58 ลา้นบาท 

ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 320.68 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจาํนวน 11.98 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 3.88% 
เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี จาํนวน 38.86 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการจดทะเบียนเพิ�มทุนจาํนวน 27 ลา้นบาทเพื�อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 26.45 ลา้นบาท  
 สาํหรับอตัราส่วนสภาพคล่อง และ อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2557 ยงัอยูใ่นระดบัปกติ 
โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที� 1.97 เท่า และมีอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที� 0.71 เท่า 
 

อตัราส่วนความสามารถในการทํากําไรของบริษทั: 
ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 38.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.81% ROE เท่ากบั 12.27% และ 

ROA เท่ากบั 9.62%  
 

การดําเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี (CG): 
1. ไดรั้บรางวลั SET Awards of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (Corporate Governance Report) 

รางวลัสาํหรับบริษทัที	สามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื	อง 3 ปี (ปี 2555-2557)  
2. ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2557 ในระดบั “ดีมาก” 

 

ในตอนทา้ย คุณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที	เขา้ 
ร่วมประชุม และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งตอเนื	องจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ	มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที	มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: รายไดร้วมปี 2556-2557 ปรากฎวา่ปี 2557 รายไดสู้งขึ�นและกาํไรสุทธิตํ	าลง (แมว้า่ตน้ทุนราคานํ�ามนัใน 
 ตลาดโลกปรับลดลง) สอบถามถึงสาเหตุที	ทาํใหต้น้ทุนขายสูงขึ�น และบริษทัมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  
คาํตอบ: ประธานฯ  กล่าววา่ ในภาพรวมปี  2557  มีผลกระทบค่อนขา้งมาก การส่งออกของประเทศติดลบ  การ 
 แข่งขนัค่อนขา้งสูงและขายสินคา้ที	มีอตัรากาํไรตํ	าโดยเฉพาะงานขายราชการที	เป็นการประมูลจะมีอตัรา 
 กาํไรตํ	ากวา่ปกติโดยเฉลี	ยอตัรากาํไรขั�นตน้ในอดีตที	ผา่นมาประมาณ 28-30%   
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 9 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เรียนชี�แจงวา่ยอดขายปี 2556 มลูค่า 774 ลา้นบาท  
มีกาํไรขั�น 30.21% เมื�อเทียบกบัปีปัจจุบนัลดลงเหลือ 27-28% ในปี 2556 ที�ผ่านมายอดขายไม่ไดต้าม
เป้าหมายเนื�องจากมีผลกระทบจากปัญหาคุณภาพถุงมือที�ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ประมูลงานราชการได ้ซึ� ง
ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวกบัโรงงานผูผ้ลิตเรียบร้อยแลว้ และสามารถรับงานประมูลกลบัมา แต่อย่างไรก็
ตามปี 2557 การแข่งขนัสูงอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ
ากวา่ปกติตามที
ประธานชี�แจงใหท้ราบแลว้  
สําหรับแนวทางแก้ไข   บริษัทต้องรักษาสัดส่วนตลาดกลุ่มราชการถึงแม้ว่าจะมีอัตรากําไรตํ
า ใน  
ขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้ขายสินคา้ที
มีอตัรากาํไรสูงในตลาดอื
นๆ การแข่งขนัในตลาดแต่ละหมวดสินคา้
ค่อนขา้งสูง ทั�งนี�  เพื
อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีอาํนาจเจรจาต่อรองกบัโรงงานผูผ้ลิต เพื
อให้สามารถ
บริหารตน้ทุนสินคา้ในราคาตํ
าและสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ และคาดว่าในอนาคตบริษทัจะพฒันา
คุณภาพสินคา้ เพื
อใหไ้ดป้ริมาณและกาํไรที
เพิ
มขึ�น 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิมเติมอีกในวาระนี�  จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ 
 

 มติที�ประชุม  
 ทีประชุมรับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทัตามรายละเอียดทีเสนอ 
 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ  กล่าวต่อทีประชุมว่า สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั” โดยผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงือนไขแลว้ ซึ งไดผ้่านการแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี หนา้ 
109-154 ทีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2558 ตามทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดร้ายงานสรุปภาพรวมแก่ทีประชุมทราบแลว้ในวาระที 2 
       

   คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ซึ งและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความ
เห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติมในวาระนี�  
 คุณเชาวร์ บุญยะมาน ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
คาํถาม: รายการยกหนี�ใหจ้าํนวน 793,730 บาท ทีแสดงไวใ้นกระแสเงินสด สิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 8 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน ดา้นสินคา้คงเหลือเพิ�มขึ�นจาํนวน 27.89 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีการสั�งซื�อ
สินคา้จากต่างประเทศเพิ�มขึ�นในไตรมาส 4 เพื�อรองรับการขายในช่วงตน้ปี 2558 
 ดา้นหนี� สิน เพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 26.94 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 13.28% หนี� สินที�เพิ�มขึ�นหลกัมาจาก 
เจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน 46.74 ลา้นบาท ตามการสั�งซื�อสินคา้จากต่างประเทศที�เพิ�มขึ�น ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 9.58 ลา้นบาท 

ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 320.68 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจาํนวน 11.98 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 3.88% 
เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี จาํนวน 38.86 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการจดทะเบียนเพิ�มทุนจาํนวน 27 ลา้นบาทเพื�อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 26.45 ลา้นบาท  
 สาํหรับอตัราส่วนสภาพคล่อง และ อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2557 ยงัอยูใ่นระดบัปกติ 
โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที� 1.97 เท่า และมีอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที� 0.71 เท่า 
 

อตัราส่วนความสามารถในการทํากําไรของบริษทั: 
ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 38.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.81% ROE เท่ากบั 12.27% และ 

ROA เท่ากบั 9.62%  
 

การดําเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี (CG): 
1. ไดรั้บรางวลั SET Awards of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (Corporate Governance Report) 

รางวลัสาํหรับบริษทัที	สามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื	อง 3 ปี (ปี 2555-2557)  
2. ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2557 ในระดบั “ดีมาก” 

 

ในตอนทา้ย คุณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที	เขา้ 
ร่วมประชุม และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งตอเนื	องจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ	มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที	มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: รายไดร้วมปี 2556-2557 ปรากฎวา่ปี 2557 รายไดสู้งขึ�นและกาํไรสุทธิตํ	าลง (แมว้า่ตน้ทุนราคานํ�ามนัใน 
 ตลาดโลกปรับลดลง) สอบถามถึงสาเหตุที	ทาํใหต้น้ทุนขายสูงขึ�น และบริษทัมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  
คาํตอบ: ประธานฯ  กล่าววา่ ในภาพรวมปี  2557  มีผลกระทบค่อนขา้งมาก การส่งออกของประเทศติดลบ  การ 
 แข่งขนัค่อนขา้งสูงและขายสินคา้ที	มีอตัรากาํไรตํ	าโดยเฉพาะงานขายราชการที	เป็นการประมูลจะมีอตัรา 
 กาํไรตํ	ากวา่ปกติโดยเฉลี	ยอตัรากาํไรขั�นตน้ในอดีตที	ผา่นมาประมาณ 28-30%   
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 9 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เรียนชี�แจงวา่ยอดขายปี 2556 มลูค่า 774 ลา้นบาท  
มีกาํไรขั�น 30.21% เมื�อเทียบกบัปีปัจจุบนัลดลงเหลือ 27-28% ในปี 2556 ที�ผ่านมายอดขายไม่ไดต้าม
เป้าหมายเนื�องจากมีผลกระทบจากปัญหาคุณภาพถุงมือที�ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ประมูลงานราชการได ้ซึ� ง
ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวกบัโรงงานผูผ้ลิตเรียบร้อยแลว้ และสามารถรับงานประมูลกลบัมา แต่อย่างไรก็
ตามปี 2557 การแข่งขนัสูงอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ
ากวา่ปกติตามที
ประธานชี�แจงใหท้ราบแลว้  
สําหรับแนวทางแก้ไข   บริษัทต้องรักษาสัดส่วนตลาดกลุ่มราชการถึงแม้ว่าจะมีอัตรากําไรตํ
า ใน  
ขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้ขายสินคา้ที
มีอตัรากาํไรสูงในตลาดอื
นๆ การแข่งขนัในตลาดแต่ละหมวดสินคา้
ค่อนขา้งสูง ทั�งนี�  เพื
อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีอาํนาจเจรจาต่อรองกบัโรงงานผูผ้ลิต เพื
อให้สามารถ
บริหารตน้ทุนสินคา้ในราคาตํ
าและสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ และคาดว่าในอนาคตบริษทัจะพฒันา
คุณภาพสินคา้ เพื
อใหไ้ดป้ริมาณและกาํไรที
เพิ
มขึ�น 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิมเติมอีกในวาระนี�  จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ 
 

 มติที�ประชุม  
 ทีประชุมรับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทัตามรายละเอียดทีเสนอ 
 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ  กล่าวต่อทีประชุมว่า สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั” โดยผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงือนไขแลว้ ซึ งไดผ้่านการแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี หนา้ 
109-154 ทีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2558 ตามทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดร้ายงานสรุปภาพรวมแก่ทีประชุมทราบแลว้ในวาระที 2 
       

   คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ซึ งและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความ
เห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติมในวาระนี�  
 คุณเชาวร์ บุญยะมาน ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
คาํถาม: รายการยกหนี�ใหจ้าํนวน 793,730 บาท ทีแสดงไวใ้นกระแสเงินสด สิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 10 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํตอบ: คุณพรศักดิ� ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 เรียนชี�แจงวา่เป็นรายการยกยอดหนี�คงคา้งของบริษทัยอ่ย “บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั”  ที�อยู ่
 ระหวา่งชาํระบญัชี 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

  
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความเห็นชอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
ตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที�  4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน ประจาํปี 2557 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ จากผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอ
เอ็นเอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ปรากฏว่าบริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 
38.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.24 บาท  
 โดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “กาํหนดว่าบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอื�นกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั�น” 
 สาํหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
บริษทัขอ้ 44. ระบุว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั�น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที�ยงัมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได ้
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 11 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ทั�งนี�  เงินกาํไรที�ใชพิ้จารณาจ่ายปันผลคือเงินกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร และสอดคลอ้งตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทั ดงันั�น เมื�อผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ปรากฏว่ามี
กาํไร บริษทัจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสาํหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลงัสิ�นปี 2557 (1 กรกฏาคม - 
31 ธนัวาคม 2557) มีดงันี�  

1. ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 10% ของทุนจดทะเบียนครบถว้นแลว้เป็น
จาํนวน 16.20 ลา้นบาท  

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (1 มกราคม 
2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท จ่ายเมื�อ
วนัที� 10 กนัยายน 2557 

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากผลประกอบการสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จึงยงั
คงเหลือจ่ายในงวดนี� ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 19.44 ลา้นบาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�นจาํนวน 32.40 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 
83.39 ของกาํไรสุทธิที�เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ประจาํปี 2557 

  

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที�  8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 
  
 ทั�งนี�  เงินปันผลที�จ่ายเป็นการจ่ายจากกาํไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ� งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เท่ากบัเงินปันผลคูณสองส่วนแปด ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 

 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: สอบถามเรื�องกาํไรที�ไดม้าและจ่ายปันผลนั�น ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเพื�อใชห้มุนเวียนหรือไม่  
คาํตอบ:  ประธานฯ  ชี�แจงวา่บริษทัมีกาํไร 38.85 ลา้นบาท จ่ายปันผลคิดเป็น 83.39% คงเหลือสมทบส่วนหนึ�งเป็น 
 กาํไรสะสม   และในปี 2557  บริษทัไดมี้การจดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้จาํนวน 16.20 ลา้น 
 บาท และมีกาํไรที�ยงัไม่จดัสรรขอ้มลูสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 46.93 ลา้นบาท ซึ�งเป็นยอดที� 
 ยงัไม่จ่ายปันผลในปี 2557  
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 10 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํตอบ: คุณพรศักดิ� ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 เรียนชี�แจงวา่เป็นรายการยกยอดหนี�คงคา้งของบริษทัยอ่ย “บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั”  ที�อยู ่
 ระหวา่งชาํระบญัชี 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

  
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความเห็นชอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
ตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที�  4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน ประจาํปี 2557 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ จากผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอ
เอ็นเอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ปรากฏว่าบริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 
38.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.24 บาท  
 โดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “กาํหนดว่าบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอื�นกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั�น” 
 สาํหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
บริษทัขอ้ 44. ระบุว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั�น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที�ยงัมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได ้
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 11 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ทั�งนี�  เงินกาํไรที�ใชพิ้จารณาจ่ายปันผลคือเงินกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร และสอดคลอ้งตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทั ดงันั�น เมื�อผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ปรากฏว่ามี
กาํไร บริษทัจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสาํหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลงัสิ�นปี 2557 (1 กรกฏาคม - 
31 ธนัวาคม 2557) มีดงันี�  

1. ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 10% ของทุนจดทะเบียนครบถว้นแลว้เป็น
จาํนวน 16.20 ลา้นบาท  

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (1 มกราคม 
2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท จ่ายเมื�อ
วนัที� 10 กนัยายน 2557 

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากผลประกอบการสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จึงยงั
คงเหลือจ่ายในงวดนี� ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 19.44 ลา้นบาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�นจาํนวน 32.40 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 
83.39 ของกาํไรสุทธิที�เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ประจาํปี 2557 

  

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที�  8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 
  
 ทั�งนี�  เงินปันผลที�จ่ายเป็นการจ่ายจากกาํไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ� งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เท่ากบัเงินปันผลคูณสองส่วนแปด ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 

 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: สอบถามเรื�องกาํไรที�ไดม้าและจ่ายปันผลนั�น ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเพื�อใชห้มุนเวียนหรือไม่  
คาํตอบ:  ประธานฯ  ชี�แจงวา่บริษทัมีกาํไร 38.85 ลา้นบาท จ่ายปันผลคิดเป็น 83.39% คงเหลือสมทบส่วนหนึ�งเป็น 
 กาํไรสะสม   และในปี 2557  บริษทัไดมี้การจดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้จาํนวน 16.20 ลา้น 
 บาท และมีกาํไรที�ยงัไม่จดัสรรขอ้มลูสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 46.93 ลา้นบาท ซึ�งเป็นยอดที� 
 ยงัไม่จ่ายปันผลในปี 2557  
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 12 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ   แถลงวา่คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหห้ลกัทรัพย ์ “PHOL”   เป็น  Divdend Stock    โดย 
 พยายามรักษาอตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield 4-5%  โดยที�ยงัไม่คาํนึงถึง  Capital Gain  
 แต่ถา้หากราคาหุน้ในตลาดมีมูลค่าที�สูงขึ�น  ฝ่ายบริหารตอ้งพยายามทาํกาํไรเพิ�มขึ�นเพื�อจะไดน้าํมาจ่ายปัน 
 ผลแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield ประมาณ 4-5% ขา้งตน้  ยกเวน้ในปี 2556  บริษทัจ่ายปันผลในรูปของ 
 เงินสดและหุน้ปันผล 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานของบริษทั  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0  0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

 
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทั สิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
เพื�อจ่ายเงินสดปันผลสาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 161,999,986 
หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 19.44 ลา้นบาท โดยเมื�อรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวด
หกเดือนสิ นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ซึ� งจ่ายไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.39 ของ
กาํไรสุทธิรวมประจาํปี 2557 
 

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอ   
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 13 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

วาระที� 5   พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในการพิจารณาวาระที� 5. 
ซึ� งเป็นการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
อิสระ โดยกรรมการที�ครบวาระและไดรั้บการเสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ� ง มีจาํนวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระและเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนายธีรเดช จารุตั�งตรง กรรมการ จะออกจากหอ้งประชุมไปพกัที�ห้องรับรองและ
จะกลบัมายงัหอ้งประชุมอีกครั� งเมื�อที�ประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 สาํหรับวาระนี�  บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนที�
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั�งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าเนื�องจากประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที�ไดรั้บการ
เสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง จึงมอบหมายใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจ เป็นผูชี้�แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการต่อที�ประชุมทราบ  
 

 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ให้ที�
ประชุมทราบวา่ ในปีนี�บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยไดมี้โอกาสนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหล กัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับ
การพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  
 โดยในปีนี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ 
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)      ได ้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแลว้เห็นว่า กรรมการทั� งสามท่านมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั มีคุณลกัษณะที�ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งคุณธรรม จริยธรรม ความ
คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ สาํหรับกรรมการอิสระทั�งสองท่านมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการ
อิสระเท่ากบัขั�นตํ�าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 12 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ   แถลงวา่คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหห้ลกัทรัพย ์ “PHOL”   เป็น  Divdend Stock    โดย 
 พยายามรักษาอตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield 4-5%  โดยที�ยงัไม่คาํนึงถึง  Capital Gain  
 แต่ถา้หากราคาหุน้ในตลาดมีมูลค่าที�สูงขึ�น  ฝ่ายบริหารตอ้งพยายามทาํกาํไรเพิ�มขึ�นเพื�อจะไดน้าํมาจ่ายปัน 
 ผลแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield ประมาณ 4-5% ขา้งตน้  ยกเวน้ในปี 2556  บริษทัจ่ายปันผลในรูปของ 
 เงินสดและหุน้ปันผล 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานของบริษทั  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0  0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

 
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทั สิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
เพื�อจ่ายเงินสดปันผลสาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 161,999,986 
หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 19.44 ลา้นบาท โดยเมื�อรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวด
หกเดือนสิ นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ซึ� งจ่ายไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.39 ของ
กาํไรสุทธิรวมประจาํปี 2557 
 

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอ   
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 13 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

วาระที� 5   พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในการพิจารณาวาระที� 5. 
ซึ� งเป็นการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
อิสระ โดยกรรมการที�ครบวาระและไดรั้บการเสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ� ง มีจาํนวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระและเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนายธีรเดช จารุตั�งตรง กรรมการ จะออกจากหอ้งประชุมไปพกัที�ห้องรับรองและ
จะกลบัมายงัหอ้งประชุมอีกครั� งเมื�อที�ประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 สาํหรับวาระนี�  บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนที�
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั�งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าเนื�องจากประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที�ไดรั้บการ
เสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง จึงมอบหมายใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจ เป็นผูชี้�แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการต่อที�ประชุมทราบ  
 

 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ให้ที�
ประชุมทราบวา่ ในปีนี�บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้โอกาสนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหล กัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับ
การพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  
 โดยในปีนี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ 
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)      ได ้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแลว้เห็นว่า กรรมการทั� งสามท่านมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั มีคุณลกัษณะที�ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งคุณธรรม จริยธรรม ความ
คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ สาํหรับกรรมการอิสระทั�งสองท่านมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการ
อิสระเท่ากบัขั�นตํ�าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 
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หนา้ 14 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ     
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั�งนี� ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย   
 จึงขอเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ� ง รายละเอียดประวติักรรมการ จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ จาํนวนครั� งที�เขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามที�ปรากฎในเอกสารสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 3 พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมที�ไดส่้งแก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการทั�ง 3 ท่านที�มีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมพิจารณา) พิจารณาแลว้
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ซึ� งได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั�งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พ.ร.บ. มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�หลากหลาย ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั�งผลการปฏิบติังานหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และซื�อสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติั
หนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ  อีกทั�ง ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นควรนาํเสนอที�ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ�ง ดงันี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการทั�งสามท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร. เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์
และ รศ.ดร.เอกจติต ์จึงเจริญ เป็นกรรมการอิสระ และ นายธีรเดช จารุตั�งตรง เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง 
โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ ในวาระนี�กรรมการอิสระซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียง มีรายนามดงันี�  

1. รศ.ดร. เสกศักดิ� จาํเริญวงศ์  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
        มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0 0  0.0000 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 15 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จงึเจริญ  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 48 114,582,496 99.9791 

ไม่เห็นดว้ย 0   0  0.0000 
งดออกเสียง 1       24,000  0.0209 

 

3. นายธีรเดช จารุตั�งตรง   (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 47 113,306,096 98.8653 

ไม่เห็นดว้ย 0    0  0.0000 
งดออกเสียง 2   1,300,400  1.1347 

 
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
วาระนี�  อนุมติัการแต่งตั�งบุคคลทั�งสามท่านตามรายชื�อขา้งตน้ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระ
หนึ�ง โดยในวาระนี�บริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามดงัต่อไปนี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ มีขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัและใหน้าํเสนอ
ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและ กาํหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนี�  
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 14 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ     
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั�งนี� ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย   
 จึงขอเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ� ง รายละเอียดประวติักรรมการ จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ จาํนวนครั� งที�เขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามที�ปรากฎในเอกสารสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 3 พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมที�ไดส่้งแก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการทั�ง 3 ท่านที�มีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมพิจารณา) พิจารณาแลว้
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ซึ� งได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั�งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พ.ร.บ. มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�หลากหลาย ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั�งผลการปฏิบติังานหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และซื�อสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติั
หนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ  อีกทั�ง ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นควรนาํเสนอที�ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ�ง ดงันี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการทั�งสามท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร. เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์
และ รศ.ดร.เอกจติต ์จึงเจริญ เป็นกรรมการอิสระ และ นายธีรเดช จารุตั�งตรง เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง 
โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ ในวาระนี�กรรมการอิสระซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียง มีรายนามดงันี�  

1. รศ.ดร. เสกศักดิ� จาํเริญวงศ์  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
        มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0 0  0.0000 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 15 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จงึเจริญ  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 48 114,582,496 99.9791 

ไม่เห็นดว้ย 0   0  0.0000 
งดออกเสียง 1       24,000  0.0209 

 

3. นายธีรเดช จารุตั�งตรง   (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 47 113,306,096 98.8653 

ไม่เห็นดว้ย 0    0  0.0000 
งดออกเสียง 2   1,300,400  1.1347 

 
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
วาระนี�  อนุมติัการแต่งตั�งบุคคลทั�งสามท่านตามรายชื�อขา้งตน้ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระ
หนึ�ง โดยในวาระนี�บริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามดงัต่อไปนี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ มีขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัและใหน้าํเสนอ
ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและ กาํหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนี�  
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 16 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัที�ดีตามผลสาํรวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคํานึงถึงภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�
สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ทั�งใน
รูปแบบของค่าเบี�ยประชุมรายครั� งและโบนสักรรมการ โดยเทียบเคียงกบัแนวปฏิบติัของบริษทัอื�นในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที�ประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ประจาํปี 2558 ดงันี�  

1.  ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั  
 1.  ประธานกรรมการ   22,500  บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ    15,000  บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
  (ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร) 
 1.  ประธานกรรมการ   18,000  บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ     12,000  บาท ต่อครั� ง 
 

 2. โบนัสกรรมการ  
 2.1 โบนัสปี 2557   
 พิจารณาจากผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัที�ดีของบริษทัจดทะเบียน 
คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจาํนวน
เงินปันผลจ่ายในปี 2557 จาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจาํนวน  810,000 บาท (แปดแสน
หนึ�งหมื�นบาทถว้น) โดยพิจารณาจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน (กรรมการที�มิได้
เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้ริหาร) จาํนวน 8 คนๆ ละ 1 ส่วน ตามแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา  
  

 2.2 โบนัสปี 2558 
  พิจารณานาํเสนอปรับหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2558 เพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
สร้างมูลค่าเพิ�มแก่องคก์รโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนที� 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
 ส่วนที� 2.  อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�ม ในกรณีที�มีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2557  
                                        แต่โบนสักรรมการทั�ง 2 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 17 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคนๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 ทั�งนี�  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั
รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2557 และค่าตอบแทน
กรรมการ ปี 2558 โดยสรุปดงันี�   

2. ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั  

 1.  ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 1.  ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั
 ง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อครั
 ง 

3. โบนัสกรรมการ 
  ปี 2557   เป็นจาํนวนเงิน 810,000 บาท จดัสรรตามที�เสนอขา้งตน้ 
  ปี 2558   ไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑที์�เสนอขา้งตน้ 
  ทั
งนี
  ใหมี้ผลตั
งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี
  
 คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
คาํถาม: หลกัเกณฑจ่์ายโบนสัส่วนที� 2 อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�มเมื�อเทียบกบัปีก่อน  เช่น สมมติปี 57 มีกาํไร  
 38.85 ลา้นบาท และหากปีนี
 มีกาํไรเพิ�มขึ
น 30 ลา้นบาท กาํไรส่วนเพิ�มเท่ากบั 10% ของ 30 ลา้นบาท รวม 
 โบนสัทั
งสิ
นไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 ประธานฯ ตอบวา่วิธีการคาํนวณถกูตอ้งตามที�เสนอขา้งตน้ 
 คุณไพฑูรย์ พนัธุวดีธร  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: โบนสัส่วนที� 1. อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ และในกรณีที�จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไดน้าํมาคิด 
 รวมเป็นมูลค่าจ่ายโบนสักรรมการหรือไม่ และคาดวา่ในปี 2558 บริษทัจะมีการจดัสรรเงินปันผลเป็นหุน้ 
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 16 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัที�ดีตามผลสาํรวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคํานึงถึงภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�
สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ทั�งใน
รูปแบบของค่าเบี�ยประชุมรายครั� งและโบนสักรรมการ โดยเทียบเคียงกบัแนวปฏิบติัของบริษทัอื�นในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที�ประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ประจาํปี 2558 ดงันี�  

1.  ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั  
 1.  ประธานกรรมการ   22,500  บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ    15,000  บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
  (ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร) 
 1.  ประธานกรรมการ   18,000  บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ     12,000  บาท ต่อครั� ง 
 

 2. โบนัสกรรมการ  
 2.1 โบนัสปี 2557   
 พิจารณาจากผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัที�ดีของบริษทัจดทะเบียน 
คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจาํนวน
เงินปันผลจ่ายในปี 2557 จาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจาํนวน  810,000 บาท (แปดแสน
หนึ�งหมื�นบาทถว้น) โดยพิจารณาจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน (กรรมการที�มิได้
เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้ริหาร) จาํนวน 8 คนๆ ละ 1 ส่วน ตามแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา  
  

 2.2 โบนัสปี 2558 
  พิจารณานาํเสนอปรับหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2558 เพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
สร้างมูลค่าเพิ�มแก่องคก์รโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนที� 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
 ส่วนที� 2.  อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�ม ในกรณีที�มีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2557  
                                        แต่โบนสักรรมการทั�ง 2 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 17 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคนๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 ทั�งนี�  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั
รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2557 และค่าตอบแทน
กรรมการ ปี 2558 โดยสรุปดงันี�   

2. ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั  

 1.  ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 1.  ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั
 ง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อครั
 ง 

3. โบนัสกรรมการ 
  ปี 2557   เป็นจาํนวนเงิน 810,000 บาท จดัสรรตามที�เสนอขา้งตน้ 
  ปี 2558   ไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑที์�เสนอขา้งตน้ 
  ทั
งนี
  ใหมี้ผลตั
งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี
  
 คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
คาํถาม: หลกัเกณฑจ่์ายโบนสัส่วนที� 2 อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�มเมื�อเทียบกบัปีก่อน  เช่น สมมติปี 57 มีกาํไร  
 38.85 ลา้นบาท และหากปีนี
 มีกาํไรเพิ�มขึ
น 30 ลา้นบาท กาํไรส่วนเพิ�มเท่ากบั 10% ของ 30 ลา้นบาท รวม 
 โบนสัทั
งสิ
นไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 ประธานฯ ตอบวา่วิธีการคาํนวณถกูตอ้งตามที�เสนอขา้งตน้ 
 คุณไพฑูรย์ พนัธุวดีธร  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: โบนสัส่วนที� 1. อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ และในกรณีที�จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไดน้าํมาคิด 
 รวมเป็นมูลค่าจ่ายโบนสักรรมการหรือไม่ และคาดวา่ในปี 2558 บริษทัจะมีการจดัสรรเงินปันผลเป็นหุน้ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 18 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 อีกหรือไม่ เพราะไม่ตอ้งการรับเป็นหุน้ปันผล 
คาํตอบ: ประธานฯ ชี�แจงวา่การคาํนวณอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ทั�งหมดนั�น หมายรวมถึงปันผล 
 เงินสดและหุน้ปันผลดว้ย ส่วนปี 2557  กค็าํนวณจากยอดเงินปันผลทั�งสิ�น 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
 โบนสักรรมการจาํนวนเงิน 810,000 บาท และขอรับความคิดเห็นของผูถื้อหุน้เรื�องไม่อยากรับปันผลเป็น 
 หุน้ไวพิ้จารณา  
 คุณชวลิต หวังธํารง  กรรมการ   กล่าวเสริมวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไม่มีผลทาํใหร้าคาหุน้สูงขึ�น ใน 
 อนาคตจึงไม่น่าจะจ่ายปันผลเป็นหุน้อีก แต่อยากใหผู้ถื้อหุน้มองถึงศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตที�จะ 
 ทาํใหม้ลูค่าของบริษทัเพิ�มขึ�นมากกวา่  
  คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  
 กล่าวชื�นชมบริษทัฯ ที�ยึดถือนโยบายการจ่ายผลตอบแทน (โบนสั) แก่กรรมการที�สอดคลอ้งกบัจาํนวน  
 เงินปันผลที�จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ถือวา่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้เมื�อเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นซึ� งส่วนใหญ่อิง 
 จากผลกาํไร หรือบางปีแมบ้ริษทัเหล่านั�นมีกาํไรแต่กไ็ม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้กไ็ด ้
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 43 113,214,176 98.7642 

ไม่เห็นดว้ย 2     310,000   0.2705 
งดออกเสียง 4            1,082,320    0.9653 

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และอนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที� 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 ตาม
รายละเอียดขอ้มูลที�ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ (หน้า 10-11) โดยเชิญ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  
จาํเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดในวาระนี� ต่อที�ประชุม 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 19 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิ� จําเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพรบ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบับริษทั 44 กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีจะแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  ซึ� ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ
ในการสอบบญัชี แลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั ประจาํปี 2558 อีกวาระหนึ�ง โดยนายเสถียร วงศส์นนัท ์เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 3495 เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินเป็นปีที� 5 และขออนุมติัค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวน
เงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ซึ� งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�ง 4 แห่ง
แลว้ ทั�งนี�  ราคาขา้งตน้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีอื�นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ 
 ดงัมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3500  หรือ 
3. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4054  หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5946  

 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท 
(หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ทั�งนี� ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�งสี�แห่ง
แลว้  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2558 เมื�อเทียบกบัปีก่อนสูงขึ�น บมจ. ผลธญัญะ เพิ�มขึ�น 60,000  
 บาท และบจ. ผล วอเตอร์ จาํนวน 115,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 60,000 บาท 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 18 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 อีกหรือไม่ เพราะไม่ตอ้งการรับเป็นหุน้ปันผล 
คาํตอบ: ประธานฯ ชี�แจงวา่การคาํนวณอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ทั�งหมดนั�น หมายรวมถึงปันผล 
 เงินสดและหุน้ปันผลดว้ย ส่วนปี 2557  กค็าํนวณจากยอดเงินปันผลทั�งสิ�น 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
 โบนสักรรมการจาํนวนเงิน 810,000 บาท และขอรับความคิดเห็นของผูถื้อหุน้เรื�องไม่อยากรับปันผลเป็น 
 หุน้ไวพิ้จารณา  
 คุณชวลิต หวังธํารง  กรรมการ   กล่าวเสริมวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไม่มีผลทาํใหร้าคาหุน้สูงขึ�น ใน 
 อนาคตจึงไม่น่าจะจ่ายปันผลเป็นหุน้อีก แต่อยากใหผู้ถื้อหุน้มองถึงศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตที�จะ 
 ทาํใหม้ลูค่าของบริษทัเพิ�มขึ�นมากกวา่  
  คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  
 กล่าวชื�นชมบริษทัฯ ที�ยึดถือนโยบายการจ่ายผลตอบแทน (โบนสั) แก่กรรมการที�สอดคลอ้งกบัจาํนวน  
 เงินปันผลที�จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ถือวา่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้เมื�อเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นซึ� งส่วนใหญ่อิง 
 จากผลกาํไร หรือบางปีแมบ้ริษทัเหล่านั�นมีกาํไรแต่กไ็ม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้กไ็ด ้
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 43 113,214,176 98.7642 

ไม่เห็นดว้ย 2     310,000   0.2705 
งดออกเสียง 4            1,082,320    0.9653 

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และอนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที� 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 ตาม
รายละเอียดขอ้มูลที�ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ (หน้า 10-11) โดยเชิญ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  
จาํเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดในวาระนี� ต่อที�ประชุม 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 19 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิ� จําเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพรบ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบับริษทั 44 กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีจะแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  ซึ� ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ
ในการสอบบญัชี แลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั ประจาํปี 2558 อีกวาระหนึ�ง โดยนายเสถียร วงศส์นนัท ์เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 3495 เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินเป็นปีที� 5 และขออนุมติัค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวน
เงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ซึ� งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�ง 4 แห่ง
แลว้ ทั�งนี�  ราคาขา้งตน้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีอื�นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ 
 ดงัมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3500  หรือ 
3. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4054  หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5946  

 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท 
(หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ทั�งนี� ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�งสี�แห่ง
แลว้  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2558 เมื�อเทียบกบัปีก่อนสูงขึ�น บมจ. ผลธญัญะ เพิ�มขึ�น 60,000  
 บาท และบจ. ผล วอเตอร์ จาํนวน 115,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 60,000 บาท 
 



- 36 / 64 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 20 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํตอบ: ประธานฯ   เรียนชี�แจงวา่บริษทัยอ่ย บจ.ผล วอเตอร์ เพิ�งจดัตั�งเมื�อ 17 มีนาคม 2555 และคาดว่าช่วงเริ�มตน้ 
ยงัไม่มีธุรกรรมทางการค้ามากนัก แต่เนื�องจากการขยายตวัธุรกิจที�มีธุรกรรมเพิ�มขึ� นค่าสอบบญัชีจึง
เพิ�มขึ� นตามปริมาณงาน ส่วน บจ.ผล พาลาเดียม ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกับการประมูลงานราชการ และ
แนวโนม้ที�เติบโตคาดวา่ธุรกรรมจะเพิ�มขึ�นจากปีก่อน รวมถึงการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัแม่ และ
ขอใหท้างผูส้อบบญัชีช่วยพิจารณาประเด็นนี�   

คาํตอบ: คุณจิตรลดา รามศิริ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ชี�แจงวา่ในปี 2557 บจ.ผลวอเตอร์  
แทบจะไม่มีรายการที�ก่อใหเ้กิดรายได ้และคาดการณ์ว่าปี 2558 ตามที�บริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้ากงาน
โครงการสัมปทานนํ�าที�อยูร่ะหวา่งติดตามผลและมีธุรกรรมที�เพิ�มขึ�น ระยะเวลาในการตรวจสอบ และการ
ปรับใชง้บการเงินรวมตามมาตรฐานสอบบญัชีใหม่อยา่งสมเหตุผล 
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง  แสดงความเห็นว่าเห็นดว้ยกบัค่าสอบบญัชีที�
เพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบัยอดขายและปริมาณงานเพิ�มขึ�น 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 47 114,590,896 99.9864 

ไม่เห็นดว้ย 2        15,600  0.0136 
งดออกเสียง 0    0  0.0000 

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัใหแ้ต่งตั�งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2558 และ
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) โดยมี
รายชื�อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัต่อไปนี�  

1. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  3500   หรือ 
3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  4054   หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  5946    
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 21 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี� เป็นการพิจารณาเรื�องอื�นๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
คาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นหรือ
สอบถามเพื�อความเขา้ใจ และชี� แจงขอ้ซักถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพิ�มเติมในวาระนี�  ดงันั�น จะไม่มีเรื�องอื�นใดให้ที�
ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี�  
 

 คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  
คาํถาม: แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�าในปีนี�และอนาคต 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�ายงัคงมุ่งเนน้ขายงานระบบ 

ไปยงัภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม 
รวมถึงกลุ่มโรงแรมอยา่งต่อเนื�อง เช่น ติดตามงานโครงการที�จงัหวดัภูเก็ต เนื�องจากปีที�ผ่านมาอยู่ในภาวะ
ที�ไม่ปกติมีการประกาศใชพ้รบ.กฎอยัการศึก ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไวแ้ต่ใน
ปี 2558 คาดวา่ธุรกิจท่องเที�ยวจะดีขึ�นเนื�องจากมีการยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกแลว้  
สาํหรับงานโครงการสมัปทานนํ�า ที�เกิดปัญหาล่าชา้จากสถานการณ์การเมือง และพรบ.การให้เอกชนร่วม
ทุนกบัภาครัฐ ส่งผลใหง้านโครงการที�คาดหวงัตอ้งชะลอออกไป จากขอ้มูลล่าสุดคณะกรรมการนโยบาย
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบที�จะประกาศใชก้ฎหมายใหม่กาํหนดวงเงิน
กรอบมูลค่าของโครงการที�จะใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีที�เป็นโครงการทั�วไปไม่ถือเป็น
โครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างพื�นฐานที�มีมูลค่าตํ�ากว่าพนัลา้นบาทใหอ้าํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พิจารณา ดงันั�น โครงการสัมปทานนํ�าเทศบาลแม่กา ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑพ์รบ.ร่วมทุนเช่นเดียวกนั 
ในระหว่างปีมีงบส่วนกลางจดัสรรใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื�อบริการนํ� าประปาแก่ชุมชนและมี
พื�นที�ทบัซอ้นกนักบัเทศบาลแม่กาจึงตอ้งหลีกเลี�ยงพื�นที�ดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงศึกษาขอ้มูล
อย่างต่อเนื�อง ในเบื�องตน้บริษทัจะปรับลดขนาดโครงการให้เล็กลงมาในระดบัประปาหมู่บ้านซึ� งอยู่
ระหว่างการเจรจากกบัหน่วยงานเทศบาลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�บริษทัยงัมีโครงการจาํลองสัมปทานนํ� า
ขนาดเล็กแก่ภาคเอกชนและสถานที�ท่องเที�ยวดาํเนินในรูปแบบของผูป้ระกอบการลงทุนเครื�องบาํบดันํ� า
และขายนํ�าแก่ภาคเอกชนและเจาะกลุ่มลูกคา้หา้งสรรพสินคา้เพื�อขยายฐานธุรกิจต่อไป 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 20 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํตอบ: ประธานฯ   เรียนชี�แจงวา่บริษทัยอ่ย บจ.ผล วอเตอร์ เพิ�งจดัตั�งเมื�อ 17 มีนาคม 2555 และคาดว่าช่วงเริ�มตน้ 
ยงัไม่มีธุรกรรมทางการค้ามากนัก แต่เนื�องจากการขยายตวัธุรกิจที�มีธุรกรรมเพิ�มขึ� นค่าสอบบญัชีจึง
เพิ�มขึ� นตามปริมาณงาน ส่วน บจ.ผล พาลาเดียม ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกับการประมูลงานราชการ และ
แนวโนม้ที�เติบโตคาดวา่ธุรกรรมจะเพิ�มขึ�นจากปีก่อน รวมถึงการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัแม่ และ
ขอใหท้างผูส้อบบญัชีช่วยพิจารณาประเด็นนี�   

คาํตอบ: คุณจิตรลดา รามศิริ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ชี�แจงวา่ในปี 2557 บจ.ผลวอเตอร์  
แทบจะไม่มีรายการที�ก่อใหเ้กิดรายได ้และคาดการณ์ว่าปี 2558 ตามที�บริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้ากงาน
โครงการสัมปทานนํ�าที�อยูร่ะหวา่งติดตามผลและมีธุรกรรมที�เพิ�มขึ�น ระยะเวลาในการตรวจสอบ และการ
ปรับใชง้บการเงินรวมตามมาตรฐานสอบบญัชีใหม่อยา่งสมเหตุผล 
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง  แสดงความเห็นว่าเห็นดว้ยกบัค่าสอบบญัชีที�
เพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบัยอดขายและปริมาณงานเพิ�มขึ�น 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 47 114,590,896 99.9864 

ไม่เห็นดว้ย 2        15,600  0.0136 
งดออกเสียง 0    0  0.0000 

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัใหแ้ต่งตั�งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2558 และ
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) โดยมี
รายชื�อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัต่อไปนี�  

1. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  3500   หรือ 
3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  4054   หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  5946    
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 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี� เป็นการพิจารณาเรื�องอื�นๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
คาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นหรือ
สอบถามเพื�อความเขา้ใจ และชี� แจงขอ้ซักถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพิ�มเติมในวาระนี�  ดงันั�น จะไม่มีเรื�องอื�นใดให้ที�
ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี�  
 

 คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  
คาํถาม: แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�าในปีนี�และอนาคต 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�ายงัคงมุ่งเนน้ขายงานระบบ 

ไปยงัภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม 
รวมถึงกลุ่มโรงแรมอยา่งต่อเนื�อง เช่น ติดตามงานโครงการที�จงัหวดัภูเก็ต เนื�องจากปีที�ผ่านมาอยู่ในภาวะ
ที�ไม่ปกติมีการประกาศใชพ้รบ.กฎอยัการศึก ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไวแ้ต่ใน
ปี 2558 คาดวา่ธุรกิจท่องเที�ยวจะดีขึ�นเนื�องจากมีการยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกแลว้  
สาํหรับงานโครงการสมัปทานนํ�า ที�เกิดปัญหาล่าชา้จากสถานการณ์การเมือง และพรบ.การให้เอกชนร่วม
ทุนกบัภาครัฐ ส่งผลใหง้านโครงการที�คาดหวงัตอ้งชะลอออกไป จากขอ้มูลล่าสุดคณะกรรมการนโยบาย
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบที�จะประกาศใชก้ฎหมายใหม่กาํหนดวงเงิน
กรอบมูลค่าของโครงการที�จะใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีที�เป็นโครงการทั�วไปไม่ถือเป็น
โครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างพื�นฐานที�มีมูลค่าตํ�ากว่าพนัลา้นบาทใหอ้าํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พิจารณา ดงันั�น โครงการสัมปทานนํ�าเทศบาลแม่กา ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑพ์รบ.ร่วมทุนเช่นเดียวกนั 
ในระหว่างปีมีงบส่วนกลางจดัสรรใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื�อบริการนํ� าประปาแก่ชุมชนและมี
พื�นที�ทบัซอ้นกนักบัเทศบาลแม่กาจึงตอ้งหลีกเลี�ยงพื�นที�ดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงศึกษาขอ้มูล
อย่างต่อเนื�อง ในเบื�องตน้บริษทัจะปรับลดขนาดโครงการให้เล็กลงมาในระดบัประปาหมู่บ้านซึ� งอยู่
ระหว่างการเจรจากกบัหน่วยงานเทศบาลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�บริษทัยงัมีโครงการจาํลองสัมปทานนํ� า
ขนาดเล็กแก่ภาคเอกชนและสถานที�ท่องเที�ยวดาํเนินในรูปแบบของผูป้ระกอบการลงทุนเครื�องบาํบดันํ� า
และขายนํ�าแก่ภาคเอกชนและเจาะกลุ่มลูกคา้หา้งสรรพสินคา้เพื�อขยายฐานธุรกิจต่อไป 
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คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง   
คาํถาม: ในการประชุมปีก่อนแจกนํ�าดื�ม Phol แต่ปีนี�ใชน้ํ�าดื�มตราสินคา้อื�นแทนอยากทราบวา่ยงัทาํธุรกิจนํ�าอยู่หรือ

เปล่า  และ Phol จะทาํเครื�องกรองนํ�าที�หนา้บริษทั/แสดงสินคา้หนา้ร้าน  แต่ไม่เห็นมีความคืบหนา้ดงักล่าว 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  ชี�แจงวา่บริษทัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจขายนํ�าบรรจุขวด 

เพียงแต่สั�งผลิตเพื�อแจกจ่ายและทาํประชาสัมพนัธ์แก่ลูกคา้ใหรู้้จกัเรามากขึ�นเท่านั�น  
คุณชวลิต หวังธํารง กรรมการ กล่าวเสริมวา่โรงงานที�ผลิตนํ�าดื�มนั�นเป็นลกูคา้ที�ซื�อเครื�องผลิตนํ�าจากเราไป 
แต่เนื�องจากตอ้งมีจาํนวนสั�งผลิตขั�นตํ�า 50,000 ขวด คงตอ้งใชร้ะยะเวลาเกือบ 3 ปีหมดอายุพอดี  
แต่อยา่งไรบริษทักย็งัดาํเนินธุรกิจนํ� าที�มีขนาดกาํลงัผลิต 6 ลบ.ม/วนั และมุ่งเนน้กระจายไปตามพื�นที�รอบ
นอกบริเวณชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกมัพชูาและพื�นที�ใกลเ้คียง 
ประธานฯ  กล่าวเสริมวา่ตามที�บริษทัไดเ้คยใหข้อ้มูลเรื�องโชวร์รูมบริเวณดา้นหนา้อาคาร จากการสาํรวจ
โครงสร้างพื�นที�แคบ ติดเสาไฟฟ้าและโลโกบ้ริษทั ที�ประชุมจึงไดพิ้จารณเห็นควรใหส้รรหาพื�นที�บริเวณ
ใกลเ้คียงที�เหมาะสมดีกวา่ 
คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  

คาํถาม:   สินคา้กลุ่ม Safety  ที�มีสดัส่วน 80% ของยอดขาย  ขอสอบถามสดัส่วนการตลาดของตราสินคา้  House  
 Brand เทียบกบัตราสินคา้อื�นๆ มีสดัส่วนตลาดเป็นเท่าใด และมีโครงการผลกัดนัยอดขาย House Brand  
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร   เรียนชี	แจงวา่ปัจจุบนั  House  Brand    มีสดัส่วน 

ประมาณ 10%  ซึงเรามีตราสินคา้ระดบั  Premium ทีน่าเชือถือจากต่างประเทศ  และบริษทัยงัคงรักษาฐาน 
ลกูคา้ระดบับนเช่นเดิม ขณะเดียวกบัผลิตสินคา้ House Brand “Synos” เพือจาํหน่ายแก่ลูกคา้ระดบักลางลง
ไปถึงระดบัล่าง และสินคา้ดงักล่าวเป็นทียอมรับจากกลุ่มลูกคา้เดิม  ทั	งนี	  เพือลดความเสียงในการสูญเสีย
ตวัแทนจาํหน่ายต่างประเทศ (ถา้มี)  

คาํถาม:  บริษทัมีแผนทีจะแปรสภาพเป็นผูผ้ลิตสินคา้เองหรือไม่ จากขอ้มลูทีไดรั้บทราบวา่มีการเจรจากบัโรงงาน 
ผูผ้ลิต 

คาํตอบ:  ไดมี้การเจรจากบัโรงงานผูผ้ลิตถุงมือต่างประเทศแต่ไม่สามารถรับเงื�อนไขขอ้เสนอได ้และบริษทัไม่หยดุ
นิ�งในการแสวงหาโอกาสธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง  
คุณเชาวร์ บุญยะมาน   ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย (TIA) 

คาํถาม:   บริษทัมีแผนหรือโครงการขยายสาขาทั�งธุรกิจ Safety และธุรกิจนํ�า อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี�แจงว่าบริษทัมีนโยบายการขยาย Outlet ตามที�ชี� แจงขา้งตน้ และจดัตั�ง

สาขาภูเก็ตเพื�อเป็นต้นแบบธุรกิจนํ� า เนื�องจากเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญและมีความตอ้งการใช้นํ� าใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที�ยว และหากประสบความสาํเร็จก็จะขยายตน้แบบธุรกิจนํ�าไปยงัเหล่ง
อื�นที�มีกลุ่มลูกคา้หนาแน่น ซึ�งกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจไปยงัภาคอีสาน/ภาคตะวนัออก 
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และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่พฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่ก็ยงัประสงค์ให้พนักงานขายเขา้ไปนาํเสนอ
สินคา้และบริการแก่ลกูคา้โดยตรงมากกวา่ที�จะมองหาสินคา้จากหนา้ร้าน  
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  

คาํถาม: จากรายงานปีก่อนแถลงวา่มีเป้ายอดขาย 2,500 ลา้นบาทนั�น  มีการทบทวนแผนงานและเป้าหมายใหม่ 
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี� แจงว่าบริษัทยงัมีเป้าหมายการเติบโตตามที�ตั� งไว ้แต่เนื�องจาก

สถานการณ์ที�ผา่นมาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอตวั และในปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศยงัไม่ดี แต่ก็ไดพ้ยายามเพิ�มการส่งออก และกลุ่ม Oil &  Gas แม้
ราคานํ�ามนัจะปรับตวัลงแต่มีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เกี�ยวกบั Safety ค่อนขา้งมาก โดยเร็วๆนี�  บริษทั
รอลงนามสัญญาเช่าซื�อเครื� องวดัแก๊สกบัทางเชฟรอน รวมถึงการเพิ�มบริการทดสอบอุปกรณ์ประเภท
เครื�องช่วยหายใจและถงัอดัอากาศเพื�อทาํการทดสอบระบบและสามารถออกใบรับรองความปลอดภยัแก่
ผูใ้ชง้านได ้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�บริษทัขยายไปยงัธุรกิจบริการแบบครบวงจร ส่วนธุรกิจนํ�าแสวงหา
โอกาสความเป็นไปไดต่้อไป 

คาํถาม: การเปลี�ยนแปลงเป้ายอดขายใน 3 ปีขา้งหนา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเท่าใด  
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ บริษทักาํลงัศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการธุรกิจลา้งไต ซึ�งเป็นตลาดใหญ่ที�มี

จาํนวน 500 แห่งในประเทศไทย และหากเจรจาสาํเร็จกจ็ะมีรายไดที้�เพิ�มขึ�นอีกช่องทางหนึ�ง 
คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล  ผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ประชุม  

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้ของบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมายอมรับว่าการบริหารงานของผูร่้วมทุนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที�คาดหวงั ซึ� งไดมี้การปรับโครงสร้างบริหารโดยส่งตวัแทนบริษทัไปดูแลจดัการ และ
อยู่ระหว่างปรับเปลี�ยนแผนดาํเนินธุรกิจใหม่ โดย บจ. ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จะมุ่งเนน้ธุรกิจนํ� าทั�งการ
ขายระบบและอุปกรณ์ เจรจาหาตวัแทนจาํหน่ายที�มีศกัยภาพ ส่วนธุรกิจ Safety นั�นให้ผ่านช่องทางจดั
จาํหน่ายที�กาํหนดเช่นผา่นตวัแทน (Distributor) เพื�อขยายธุรกิจที�กมัพูชาต่อไป 
ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษทัเห็นโอกาสทางธุรกิจนํ�าในกมัพูชา จึงไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนที�เป็นนกั
ธุรกิจไทยที�ไปบุกเบิกธุรกิจในกมัพูชามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ปรากฏว่าตลาดคา้ปลีก (Retail)ไม่
เหมาะสม ซึ� งที�ประชุมไดห้ารือและเจรจาจะขอซื�อหุ้นคืนเพื�อปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ใหม่ให้ดาํเนินธุรกิจ
บาํบดันํ� า/บริการครบถว้น โดยขณะนี�อยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั�งตวัแทนที�มีศกัยภาพมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 
(Distributor) รูปแบบเดียวกบั บมจ.ผลธญัญะ ที�เติบโตจากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศไทยเช่นกนั 

คาํถาม: ปีก่อนไดมี้โอกาสเขา้มาเยี�ยมชมกิจการของบริษทักบักลุ่มนักลงทุน และบริษทัแถลงว่าจะขยายธุรกิจ
เครื�องกรองนํ�าไปยงัตลาดกลุ่มคอนโดมิเนียมที�มีผูอ้าศยัหนาแน่น แต่ยงัไม่เห็นความคืบหนา้ดงักล่าว ใน
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คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง   
คาํถาม: ในการประชุมปีก่อนแจกนํ�าดื�ม Phol แต่ปีนี�ใชน้ํ�าดื�มตราสินคา้อื�นแทนอยากทราบวา่ยงัทาํธุรกิจนํ�าอยู่หรือ

เปล่า  และ Phol จะทาํเครื�องกรองนํ�าที�หนา้บริษทั/แสดงสินคา้หนา้ร้าน  แต่ไม่เห็นมีความคืบหนา้ดงักล่าว 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  ชี�แจงวา่บริษทัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจขายนํ�าบรรจุขวด 

เพียงแต่สั�งผลิตเพื�อแจกจ่ายและทาํประชาสัมพนัธ์แก่ลูกคา้ใหรู้้จกัเรามากขึ�นเท่านั�น  
คุณชวลิต หวังธํารง กรรมการ กล่าวเสริมวา่โรงงานที�ผลิตนํ�าดื�มนั�นเป็นลกูคา้ที�ซื�อเครื�องผลิตนํ�าจากเราไป 
แต่เนื�องจากตอ้งมีจาํนวนสั�งผลิตขั�นตํ�า 50,000 ขวด คงตอ้งใชร้ะยะเวลาเกือบ 3 ปีหมดอายุพอดี  
แต่อยา่งไรบริษทักย็งัดาํเนินธุรกิจนํ� าที�มีขนาดกาํลงัผลิต 6 ลบ.ม/วนั และมุ่งเนน้กระจายไปตามพื�นที�รอบ
นอกบริเวณชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกมัพชูาและพื�นที�ใกลเ้คียง 
ประธานฯ  กล่าวเสริมวา่ตามที�บริษทัไดเ้คยใหข้อ้มูลเรื�องโชวร์รูมบริเวณดา้นหนา้อาคาร จากการสาํรวจ
โครงสร้างพื�นที�แคบ ติดเสาไฟฟ้าและโลโกบ้ริษทั ที�ประชุมจึงไดพิ้จารณเห็นควรใหส้รรหาพื�นที�บริเวณ
ใกลเ้คียงที�เหมาะสมดีกวา่ 
คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  

คาํถาม:   สินคา้กลุ่ม Safety  ที�มีสดัส่วน 80% ของยอดขาย  ขอสอบถามสดัส่วนการตลาดของตราสินคา้  House  
 Brand เทียบกบัตราสินคา้อื�นๆ มีสดัส่วนตลาดเป็นเท่าใด และมีโครงการผลกัดนัยอดขาย House Brand  
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร   เรียนชี	แจงวา่ปัจจุบนั  House  Brand    มีสดัส่วน 

ประมาณ 10%  ซึงเรามีตราสินคา้ระดบั  Premium ทีน่าเชือถือจากต่างประเทศ  และบริษทัยงัคงรักษาฐาน 
ลกูคา้ระดบับนเช่นเดิม ขณะเดียวกบัผลิตสินคา้ House Brand “Synos” เพือจาํหน่ายแก่ลูกคา้ระดบักลางลง
ไปถึงระดบัล่าง และสินคา้ดงักล่าวเป็นทียอมรับจากกลุ่มลูกคา้เดิม  ทั	งนี	  เพือลดความเสียงในการสูญเสีย
ตวัแทนจาํหน่ายต่างประเทศ (ถา้มี)  

คาํถาม:  บริษทัมีแผนทีจะแปรสภาพเป็นผูผ้ลิตสินคา้เองหรือไม่ จากขอ้มลูทีไดรั้บทราบวา่มีการเจรจากบัโรงงาน 
ผูผ้ลิต 

คาํตอบ:  ไดมี้การเจรจากบัโรงงานผูผ้ลิตถุงมือต่างประเทศแต่ไม่สามารถรับเงื�อนไขขอ้เสนอได ้และบริษทัไม่หยดุ
นิ�งในการแสวงหาโอกาสธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง  
คุณเชาวร์ บุญยะมาน   ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย (TIA) 

คาํถาม:   บริษทัมีแผนหรือโครงการขยายสาขาทั�งธุรกิจ Safety และธุรกิจนํ�า อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี�แจงว่าบริษทัมีนโยบายการขยาย Outlet ตามที�ชี� แจงขา้งตน้ และจดัตั�ง

สาขาภูเก็ตเพื�อเป็นต้นแบบธุรกิจนํ� า เนื�องจากเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญและมีความตอ้งการใช้นํ� าใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที�ยว และหากประสบความสาํเร็จก็จะขยายตน้แบบธุรกิจนํ�าไปยงัเหล่ง
อื�นที�มีกลุ่มลูกคา้หนาแน่น ซึ�งกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจไปยงัภาคอีสาน/ภาคตะวนัออก 
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และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่พฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่ก็ยงัประสงค์ให้พนักงานขายเขา้ไปนาํเสนอ
สินคา้และบริการแก่ลกูคา้โดยตรงมากกวา่ที�จะมองหาสินคา้จากหนา้ร้าน  
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  

คาํถาม: จากรายงานปีก่อนแถลงวา่มีเป้ายอดขาย 2,500 ลา้นบาทนั�น  มีการทบทวนแผนงานและเป้าหมายใหม่ 
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี� แจงว่าบริษัทยงัมีเป้าหมายการเติบโตตามที�ตั� งไว ้แต่เนื�องจาก

สถานการณ์ที�ผา่นมาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอตวั และในปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศยงัไม่ดี แต่ก็ไดพ้ยายามเพิ�มการส่งออก และกลุ่ม Oil &  Gas แม้
ราคานํ�ามนัจะปรับตวัลงแต่มีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เกี�ยวกบั Safety ค่อนขา้งมาก โดยเร็วๆนี�  บริษทั
รอลงนามสัญญาเช่าซื�อเครื� องวดัแก๊สกบัทางเชฟรอน รวมถึงการเพิ�มบริการทดสอบอุปกรณ์ประเภท
เครื�องช่วยหายใจและถงัอดัอากาศเพื�อทาํการทดสอบระบบและสามารถออกใบรับรองความปลอดภยัแก่
ผูใ้ชง้านได ้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�บริษทัขยายไปยงัธุรกิจบริการแบบครบวงจร ส่วนธุรกิจนํ�าแสวงหา
โอกาสความเป็นไปไดต่้อไป 

คาํถาม: การเปลี�ยนแปลงเป้ายอดขายใน 3 ปีขา้งหนา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเท่าใด  
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ บริษทักาํลงัศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการธุรกิจลา้งไต ซึ�งเป็นตลาดใหญ่ที�มี

จาํนวน 500 แห่งในประเทศไทย และหากเจรจาสาํเร็จกจ็ะมีรายไดที้�เพิ�มขึ�นอีกช่องทางหนึ�ง 
คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล  ผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ประชุม  

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้ของบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมายอมรับว่าการบริหารงานของผูร่้วมทุนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที�คาดหวงั ซึ� งไดมี้การปรับโครงสร้างบริหารโดยส่งตวัแทนบริษทัไปดูแลจดัการ และ
อยู่ระหว่างปรับเปลี�ยนแผนดาํเนินธุรกิจใหม่ โดย บจ. ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จะมุ่งเนน้ธุรกิจนํ� าทั�งการ
ขายระบบและอุปกรณ์ เจรจาหาตวัแทนจาํหน่ายที�มีศกัยภาพ ส่วนธุรกิจ Safety นั�นให้ผ่านช่องทางจดั
จาํหน่ายที�กาํหนดเช่นผา่นตวัแทน (Distributor) เพื�อขยายธุรกิจที�กมัพูชาต่อไป 
ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษทัเห็นโอกาสทางธุรกิจนํ�าในกมัพูชา จึงไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนที�เป็นนกั
ธุรกิจไทยที�ไปบุกเบิกธุรกิจในกมัพูชามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ปรากฏว่าตลาดคา้ปลีก (Retail)ไม่
เหมาะสม ซึ� งที�ประชุมไดห้ารือและเจรจาจะขอซื�อหุ้นคืนเพื�อปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ใหม่ให้ดาํเนินธุรกิจ
บาํบดันํ� า/บริการครบถว้น โดยขณะนี�อยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั�งตวัแทนที�มีศกัยภาพมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 
(Distributor) รูปแบบเดียวกบั บมจ.ผลธญัญะ ที�เติบโตจากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศไทยเช่นกนั 

คาํถาม: ปีก่อนไดมี้โอกาสเขา้มาเยี�ยมชมกิจการของบริษทักบักลุ่มนักลงทุน และบริษทัแถลงว่าจะขยายธุรกิจ
เครื�องกรองนํ�าไปยงัตลาดกลุ่มคอนโดมิเนียมที�มีผูอ้าศยัหนาแน่น แต่ยงัไม่เห็นความคืบหนา้ดงักล่าว ใน
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 24 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

มุมมองเห็นวา่การทาํตลาดเครื�องกรองนํ าไม่น่าจะยากและตน้ทุนไม่สูงมากนกัเพราะมีบริษทัที�จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินธุรกิจเครื�องกรองนํ าในลกัษะเดียวกนั 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี แจงวา่บริษทัยงัดาํเนินการอยู ่และเคยนาํเขา้ไปทาํตลาดที�กมัพูชา 
ปรากฎวา่มีตราสินคา้ซํ  าซอ้น จึงไดป้รับกลยทุธ์ใหม่โดยทาํตราสินคา้ของตนเอง ตราสินคา้ 
“AQUAMEX” โดยปกติระบบ RO ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการทาํงาน แต ่เครื�องกรองนํ�าของเรามีเทคโนโลยทีี�
เหนือกวา่สินคา้อื�นคือไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการทาํงานถือเป็นจุดเด่นของสินคา้ที�สามารถนาํไปทาํตลาดใน
บริเวณที�ไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึงหรือไม่สะดวก และเริ�มนาํไปวางจาํหน่ายใน Modern Trade และที�กมัพูชาแลว้ 
แต่การสร้างการรับรู้ลกูคา้คงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

คาํถาม: สอบถามเรื� องช่องทางจาํหน่ายของธุรกิจ Safety และในอนาคตมีโอกาสสร้างตราสินคา้ตนเองหรือไม่ 
เนื�องจากไปต่างจงัหวดัพบเห็นสินคา้คู่แข่งที�ตั�งโรงงานผลิตในประเทศไทยแลว้ เช่น แพงโกลิน หรือตรา
สินคา้อื�นกมี็เช่นกนั 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรามีทาํตราสินคา้ House Brand  “Synos” อยูแ่ลว้ เพื�อลดความเสี�ยงในอนาคต
หากเจา้ของตราสินคา้ไม่ใหบ้ริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย แต่อย่างไรก็ตามบริษทัมีการพฒันา House Brand 
“Synos” ของตนเอง และจะขยายตลาดไปยงัสาขาระยอง เชียงใหม่ และโซนภาคอีสานต่อไป 

คาํถาม: บริษัทมีโอกาสสร้างตราสินค้าหรือผลิตสินค้าตนเองในอ นาคตหรือไม่ เพราะปัจจุบัน Phol เป็น 
Distributor แต่หากสามารถเปลี�ยนมุมมองลูกคา้ให้เห็นว่า Phol มีพฒันาการเติบโตเป็นผูผ้ลิต เป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์บริษทั  

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี�แจงวา่การลงทุนผูผ้ลิตสินคา้นั�นตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด/ขนาด
ตลาดวา่คุม้ค่าแก่การลงทุนหรือไม่ แมก้ระทั�งตราสินคา้ที�มีชื�อเสียงหลายรายกย็งัไม่มีโรงงานผลิตเอง เพียง
เป็นผูคิ้ดคน้/พฒันาเทคโนโลยีและจา้งผลิตเท่านั�น แต่สิ�งสําคญัหากสามารถต่อยอดธุรกิจหลกัไดก้็มี
โอกาสความเป็นไปไดสู้งในอนาคต อีกทั�งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินคา้ระดบั Premium จาก
ต่างประเทศ  และยงัมีตราสินคา้ตนเอง “Synos” ถือเป็นภาพลกัษณ์ของบริษทั 

คาํถาม:  สอบถามสัดส่วนยอดขายสินคา้ Modern Trade กบั Distributor เป็นเท่าใด  
คาํตอบ:   บริษทัเพิ�งเริ�มตน้เขา้ไป Modern Trade  แต่ช่องทาง  Distributor  นั�นมีหลายช่องทาง คิดเป็นสดัส่วนตลาด 

จาํหน่ายผา่นช่องทางจดัจาํหน่าย 35% และขายตรง 65% ซึ
 งบริษทัรักษาลูกคา้ระดบับน สร้างความเชื
อมั
น 
แก่ลกูคา้และทาํสญัญากบัลูกคา้  ดงัเช่น  เชฟรอน, โตชิบา, มิตซูบิชิ  และโตโยตา้  เป็นตน้  โดยใชก้ลยุทธ์ 
ในการต่อยอดธุรกิจตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปลายนํ�า  

คาํถาม:  อยากเห็นภาพที
ชดัเจนวา่ธุรกิจใดเป็นตวัขบัเคลื
อนธุรกิจในอนาคต 
คาํตอบ:  บริษทัมีฐานธุรกิจดา้น Safety เป็นหลกั และโอกาสทางธุรกิจนํ�าซึ
 งเป็นตลาดที
ใหญ่มากจะพยายยามผลกั 
 ดนัเต็มที
 ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัโอกาสและสร้างความเชื
อมั
นแก่ลกูคา้ในระยะยาว 

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะที
เขา้ประชุม 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 25 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํถาม: Business Outlook ใน 5 ปี มีแผนกลยุทธ์เติบโตอยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  เป้าหมายความสาํเร็จคือธุรกิจนํ�า แมว้า่ ณ วนันี�ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่

บริษทัยงัคงพยายามตามเป้าหมายเดิมไม่เปลี�ยนแปลง 
คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้การดาํเนินการคาํขอการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชั�น   

คาํตอบ: ประธานฯ  แถลงวา่จะดาํเนินการเรื�องเอกสารแบบประเมินตนเองตามขอ้กาํหนด CAC หลงัจากเสร็จสิ�น 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี     คณะกรรมการมีความเชื�อมั�นวา่บริษทัมีพื�นฐานแนวทางการกาํกบั 
 ดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง คาดวา่จะใชเ้วลาดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 
   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม  
 

 ประธานฯ แจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมนี�  และจะนาํขึ�นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.pdgth.com หากผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ข
ที�มีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบที� cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมนี�  
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ที�เป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั�งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ที�เหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั 
เพื�อบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ที�สนใจไดเ้ยี�ยมชมกิจการของบริษทัตามตารางที�จดั
ไวใ้หภ้ายหลงัการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ 
 

ปิดการประชุม เมื�อเวลา 16.40 นาฬิกา 
 

       
     ลงชื�อ................... ...................................ประธานที�ประชุม 
                            ( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจิดา ) 
                         ประธานกรรมการ 
        

                    

     ลงชื�อ......................................................เลขาน ุการที�ประชุม 
( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )       
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 24 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

มุมมองเห็นวา่การทาํตลาดเครื�องกรองนํ าไม่น่าจะยากและตน้ทุนไม่สูงมากนกัเพราะมีบริษทัที�จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินธุรกิจเครื�องกรองนํ าในลกัษะเดียวกนั 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี แจงวา่บริษทัยงัดาํเนินการอยู ่และเคยนาํเขา้ไปทาํตลาดที�กมัพูชา 
ปรากฎวา่มีตราสินคา้ซํ  าซอ้น จึงไดป้รับกลยทุธ์ใหม่โดยทาํตราสินคา้ของตนเอง ตราสินคา้ 
“AQUAMEX” โดยปกติระบบ RO ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการทาํงาน แต ่เครื�องกรองนํ�าของเรามีเทคโนโลยทีี�
เหนือกวา่สินคา้อื�นคือไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการทาํงานถือเป็นจุดเด่นของสินคา้ที�สามารถนาํไปทาํตลาดใน
บริเวณที�ไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึงหรือไม่สะดวก และเริ�มนาํไปวางจาํหน่ายใน Modern Trade และที�กมัพูชาแลว้ 
แต่การสร้างการรับรู้ลกูคา้คงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

คาํถาม: สอบถามเรื� องช่องทางจาํหน่ายของธุรกิจ Safety และในอนาคตมีโอกาสสร้างตราสินคา้ตนเองหรือไม่ 
เนื�องจากไปต่างจงัหวดัพบเห็นสินคา้คู่แข่งที�ตั�งโรงงานผลิตในประเทศไทยแลว้ เช่น แพงโกลิน หรือตรา
สินคา้อื�นกมี็เช่นกนั 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรามีทาํตราสินคา้ House Brand  “Synos” อยูแ่ลว้ เพื�อลดความเสี�ยงในอนาคต
หากเจา้ของตราสินคา้ไม่ใหบ้ริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย แต่อย่างไรก็ตามบริษทัมีการพฒันา House Brand 
“Synos” ของตนเอง และจะขยายตลาดไปยงัสาขาระยอง เชียงใหม่ และโซนภาคอีสานต่อไป 

คาํถาม: บริษัทมีโอกาสสร้างตราสินค้าหรือผลิตสินค้าตนเองในอ นาคตหรือไม่ เพราะปัจจุบัน Phol เป็น 
Distributor แต่หากสามารถเปลี�ยนมุมมองลูกคา้ให้เห็นว่า Phol มีพฒันาการเติบโตเป็นผูผ้ลิต เป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์บริษทั  

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี�แจงวา่การลงทุนผูผ้ลิตสินคา้นั�นตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด/ขนาด
ตลาดวา่คุม้ค่าแก่การลงทุนหรือไม่ แมก้ระทั�งตราสินคา้ที�มีชื�อเสียงหลายรายกย็งัไม่มีโรงงานผลิตเอง เพียง
เป็นผูคิ้ดคน้/พฒันาเทคโนโลยีและจา้งผลิตเท่านั�น แต่สิ�งสําคญัหากสามารถต่อยอดธุรกิจหลกัไดก้็มี
โอกาสความเป็นไปไดสู้งในอนาคต อีกทั�งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินคา้ระดบั Premium จาก
ต่างประเทศ  และยงัมีตราสินคา้ตนเอง “Synos” ถือเป็นภาพลกัษณ์ของบริษทั 

คาํถาม:  สอบถามสัดส่วนยอดขายสินคา้ Modern Trade กบั Distributor เป็นเท่าใด  
คาํตอบ:   บริษทัเพิ�งเริ�มตน้เขา้ไป Modern Trade  แต่ช่องทาง  Distributor  นั�นมีหลายช่องทาง คิดเป็นสดัส่วนตลาด 

จาํหน่ายผา่นช่องทางจดัจาํหน่าย 35% และขายตรง 65% ซึ
 งบริษทัรักษาลูกคา้ระดบับน สร้างความเชื
อมั
น 
แก่ลกูคา้และทาํสญัญากบัลูกคา้  ดงัเช่น  เชฟรอน, โตชิบา, มิตซูบิชิ  และโตโยตา้  เป็นตน้  โดยใชก้ลยุทธ์ 
ในการต่อยอดธุรกิจตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปลายนํ�า  

คาํถาม:  อยากเห็นภาพที
ชดัเจนวา่ธุรกิจใดเป็นตวัขบัเคลื
อนธุรกิจในอนาคต 
คาํตอบ:  บริษทัมีฐานธุรกิจดา้น Safety เป็นหลกั และโอกาสทางธุรกิจนํ�าซึ
 งเป็นตลาดที
ใหญ่มากจะพยายยามผลกั 
 ดนัเต็มที
 ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัโอกาสและสร้างความเชื
อมั
นแก่ลกูคา้ในระยะยาว 

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะที
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 25 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํถาม: Business Outlook ใน 5 ปี มีแผนกลยุทธ์เติบโตอยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  เป้าหมายความสาํเร็จคือธุรกิจนํ�า แมว้า่ ณ วนันี�ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่

บริษทัยงัคงพยายามตามเป้าหมายเดิมไม่เปลี�ยนแปลง 
คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้การดาํเนินการคาํขอการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชั�น   

คาํตอบ: ประธานฯ  แถลงวา่จะดาํเนินการเรื�องเอกสารแบบประเมินตนเองตามขอ้กาํหนด CAC หลงัจากเสร็จสิ�น 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี     คณะกรรมการมีความเชื�อมั�นวา่บริษทัมีพื�นฐานแนวทางการกาํกบั 
 ดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง คาดวา่จะใชเ้วลาดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 
   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม  
 

 ประธานฯ แจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมนี�  และจะนาํขึ�นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.pdgth.com หากผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ข
ที�มีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบที� cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมนี�  
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ที�เป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั�งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ที�เหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั 
เพื�อบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ที�สนใจไดเ้ยี�ยมชมกิจการของบริษทัตามตารางที�จดั
ไวใ้หภ้ายหลงัการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ 
 

ปิดการประชุม เมื�อเวลา 16.40 นาฬิกา 
 

       
     ลงชื�อ................... ...................................ประธานที�ประชุม 
                            ( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจิดา ) 
                         ประธานกรรมการ 
        

                    

     ลงชื�อ......................................................เลขาน ุการที�ประชุม 
( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )       


