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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

วนัพุธที(  24  เมษายน  2562  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั/น 3 ของบริษทั เลขที( 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
2562 ในวนัพุธที� 24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมชั6น 3 ของบริษทั  เลขที�  1/11 ถ.ลาํลูกกา  ต.ลาด
สวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี6  
 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นที� เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี  2562 แจง้รายละเอียดผงัหอ้งประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งชี6ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉิน
และช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยบริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นสิ�งสาํคญั  

หลงัจากนั6นไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารของบริษทั ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี ผู ้
แทนที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื�อชี6แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม ทั6งนี6 มีผูรั้บมอบ อาํนาจใน
นามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนที�ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ที�เขา้ร่วมประชุม มีดงันี6  
 กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม   

1.  รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2.  นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3.  นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4.  ดร.พลัลภา  เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายธีรเดช จารุตั6งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
6.  พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
7.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
8.  นายธนัยา  หวงัธาํรง กรรมการ 

 

 กรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 คน เขา้ร่วมประชุมครบทั6ง 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม
เท่ากบั ร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั6งหมด และประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมทุกคน 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
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ผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน  6 ท่าน 
1. นายบุญชยั  สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
2. นายพรศกัดิH   ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานสนบัสนุนองคก์ร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายธนัยา  หวงัธาํรง รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานการตลาดและขาย 
4. นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      5. นายภราดร  แพร่ภทัร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 
 6. นายนิธิภทัร  เพศประเสริฐ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 2 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
1. นางสาวจิตรลดา  รามศิริ     ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. นางสาวธนัยนนัท ์ รักษจี์ราภทัร์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

 

ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
1. นายณฐัพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมาย 

 

ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
1. นายสมเกียรติ ตั6งวงษพิ์มุข  ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

 

 เลขานุการบริษัท ทาํหนา้ที�เลขานุการที�ประชุม แจง้ที�ประชุมว่าเพื�อเป็นการเสริมสร้างการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีทางดา้นสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในช่วงระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2561 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั6 งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑที์�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และไดแ้จง้ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อ
เขา้รับการเลือกตั6งเป็นกรรมการแต่อย่างใด สาํหรับคาํถามที�ผูถื้อหุน้ไดส่้งล่วงหนา้เพื�อขอใหพิ้จารณาในที�ประชุม 
จะไดท้าํการชี6 แจงเมื�อถึงวาระที�เกี�ยวขอ้ง ส่วนคาํถามอื�นๆ ที�นอกเหนือจากวาระจะไดท้าํการชี6 แจงในวาระที� 12  
เรื�องอื�นๆ ต่อไป   

เลขานุการบริษัท ทาํการชี6 แจงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแก่              
ที�ประชุม ดงันี6  

1. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะที�ไดรั้บมอบ
ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนที�มี Bar Code เพื�อ
ประมวลผลการออกเสียง ณ จุดลงทะเบียน ในการออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือใหน้บัหนึ�งหุน้ต่อหนึ� งเสียง จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการลงคะแนนเสียง
ไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศที�แต่งตั6งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ที�ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั6น   
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2. ในการประชุมพิจารณาเรียงลาํดบัวาระตามหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ก่อนการลง
มติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั6น 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ตอ้งการซกัถาม กรุณายกมือขึ6นและแจง้ชื�อ
และนามสกุลของตน ให้ที�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็นทุกครั6 ง เพื�อทาํการบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 

3. สาํหรับผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้นั6น บริษทัไดท้าํการบนัทึกการลงมติตามความประสงคแ์ลว้ 
ในกรณีที�กรรมการอิสระที�เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระ
นั6น กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเป็นอยา่งอื�น 

4. การตรวจนบัการลงคะแนนเสียง เพื�อให้การดาํเนินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส
และรวดเร็ว บริษทัจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอใหท้าํเครื�องหมายใน
บตัรลงคะแนนและให้ยกมือขึ6นเพื�อให้เจา้หนา้ที�ของบริษทัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื�อนาํไปตรวจนับ 
โดยบริษทัจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะบตัรที�ลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” เพื�อใหไ้ดค้ะแนน
เสียงที�เห็นดว้ยซึ�งจะนบัจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมหกัดว้ยคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยและงด
ออกเสียง โดยบริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงส่วนที�เหลือทุกใบเมื�อเสร็จสิ6นการประชุม 
 สาํหรับมติของที�ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระที� 2 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบไม่มีการลงคะแนน วาระที� 7 
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมา
ประชุม วาระที� 9, 10 และ 11 ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวน
เสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที� 12 แลว้แต่กรณีว่าผูถื้อ
หุน้จะเสนอเรื�องใดใหที้�ประชุมพิจารณา 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ6นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี6 ขาด เวน้แต่
เรื�องที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

5. บตัรลงคะแนนที�มีการทาํเครื�องหมายเกินกว่าหนึ� งช่อง หรือบตัรลงคะแนนที�มีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนเสียงที�มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื�อกาํกับ หรือบตัรลงคะแนนที�
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงที�มีอยู ่จะถือวา่เป็นบตัรเสีย ยกเวน้การลงคะแนนเสียงในกรณีคสัโตเดียน   
หากท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื�อกาํกบัดว้ย การลงคะแนนที�
แตกต่างไปจากที�กล่าวขา้งตน้ ถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

6. ในกรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์กลบัก่อนการประชุมเสร็จสิ6น และไม่ประสงค์ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที�เหลือขอให้แจง้เจา้หน้าที�ก่อนออกจากห้องประชุม บริษทัจะดาํเนินการตดัจาํนวน
เสียงของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะออกจากองค์ประชุม ยกเวน้กรณีที�ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
ล่วงหนา้ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนแก่เจา้หนา้ที�ก่อนออกจากหอ้งประชุม 
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7. ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีคาํถามนอกเหนือหรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระที�กาํลงัพิจารณาอยู่ ขอให้นาํไปสอบถาม 
หรือใหข้อ้เสนอแนะในวาระอื�นๆ ช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ให้ความเห็น 
หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามในประเด็นที�ซํ6 ากนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื�นได้
ใชสิ้ทธิในการซกัถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัอยา่งทั�วถึง 

 สาํหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 9 (หนา้ 67-70) ในหนงัสือเชิญประชุม 

 

หมายเหตุ เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เมื�อจบการประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะทุกท่านนาํส่งบตัรลงคะแนนเสียงและแบบประเมินผลการประชุมใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัเพื�อจดัเก็บ
ไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป   
 

จากนั6น เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
 

การดาํเนินการประชุม 
 รศ.ดร. เอกจติต์ จงึเจริญ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที�ประธานที�ประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ทุก
ท่านที�มาประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 250,999,978 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้ 202,500,232 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 80.68 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ของบริษทั 
 

ขณะนี6 มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 14 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้ 20,065,890 หุน้ และมอบ
ฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน จาํนวน 18 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้97,327,254 หุน้ รวมทั6งหมด 32 ราย นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัได ้117,393,144 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.9719 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั6งหมดจาํนวน 202,500,232 หุน้ 
ซึ� งเกินกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั6งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  
จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

 

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้ที�รับมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มจาํนวน 2 ราย จาํนวน 98,029 หุน้ 
ดงันั6นในการประชุมครั6 งนี6  จึงมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 34 ราย นบั
จาํนวนหุ้นรวม 117,491,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0203 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั6งหมด 202,5009,232 หุ้น 
รายละเอียดดงันี6 :- 

การลงทะเบียน จาํนวนราย จาํนวนหุน้ ร้อยละ 
  มาดว้ยตนเอง 14  20,065,890  9.9091 
  มอบฉนัทะ 20  97,425,283 48.1112 
  รวม 34 117,491,173 58.0203 
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 ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการดาํเนินการประชุมจะเรียงลาํดบัตามวาระการประชุมที�ระบุใน
หนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีที�ผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั6ง
แจง้ชื�อและนามสกุลของผูถื้อหุ้นให้ที�ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์แก่
บริษทั ผูถื้อหุน้ และ/หรือประโยชนโ์ดยรวม  เพื�อทาํการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัที�ดีในการลงคะแนนเสียงในการประชุมควรมีผูน้บัคะแนนที�เป็นกลาง
เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน  ดงันั6น จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานใน
การลงคะแนนเสียงตลอดการประชุมนี6  และขอเชิญผูแ้ทนจากที�ปรึกษากฎหมายบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั และ
ผูแ้ทนจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อ
หุน้อีกแห่งละ 1 ท่าน 
 ในการนี6  มีผูถื้อหุน้ 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
ดร.นที นาคธนสุกาญน ์เป็นผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงันี6   

1. นายณฐัพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนจาก บริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
3. ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี6  
 

วาระที(  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 เมื(อวนัที( 30 เมษายน 2561 
 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 
เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561 ที�บริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2562 แลว้ และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด พร้อมทั6งเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (http://www.pdgth.com) ตั6งแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2561 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการ
ประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่
อย่างใด โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรเสนอต่อที�ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั6 งนี6  
 นอกจากนี6  ประธานฯ แจง้แก่ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่าในการประชุมผูถื้อหุน้ปีถดัไป บริษทัฯ จะไม่มี
วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เนื�องจากบริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประชุมสามjูัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั เพื�อให้ผูถื้อหุ้นได้ตรวจสอบสาระสําคญัที�
ครบถว้นถูกตอ้ง และหากมีขอ้แกไ้ขหรือแสดงความเห็นใดๆ สามารถแจง้ความประสงคผ์่านทางเลขานุการบริษทั
ภายในระยะเวลาที�บริษทักาํหนด ในกรณีที�บริษทัไม่ไดรั้บขอ้เสนอใหท้าํการแกไ้ขรายงานประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว  
บริษทัจะถือว่ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นนั6นไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแกไ้ขเรื�องตามวาระนี6   
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  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแกไ้ขเรื�องตามวาระนี6  ประธานฯ  จึงเสนอใหที้�ประชุมลงคะแนน
เสียงที�ตอ้งใชม้ติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   
มตทิี(ประชุม  
ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก          
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,393,138 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 6 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม 117,393,144 100.0000 

 
วาระที(  2   เพื(อรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมว่ารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจที�สาํคญัในดา้น
ต่างๆ ในรอบปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซึ� งมีรายละเอียดที�ปรากฎในรายงานประจาํปี 2561 (รูปแบบ QR Code) 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นที�ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั6งนี6  ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงาน
ประจาํปีแบบเป็นรูปเล่มไดที้�หนา้หอ้งประชุม เนื�องจากวาระนี6 เป็นวาระเพื�อทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน ์ในฐานะประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เป็นผูร้ายงานผล
การดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�มาประชุมในวนันี6  และ
แจง้ใหที้�ประชุมรับทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2561 สรุปไดด้งันี6   
สรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2561 

• บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 924.45 ลา้นบาท ลดลง 61.39 ลา้นบาท หรือ 6.23% เมื�อ
เทียบกบัปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 985.84 ลา้นบาท โดยรายไดที้�ลดลงหลกัมา
จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบนํ6 าประปาชุมชน เนื�องจาก ในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงาน
ใหม่เพิ�ม รายไดที้�เกิดขึ6นเป็นรายไดรั้บรู้ตามสดัส่วนที�แลว้เสร็จจากโครงการที�อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงาน  

• ในส่วนของต้นทุนขายและตน้ทุนบริการมีจาํนวนลดลง เนื�องจากมีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้าง
โครงการระบบนํ6าประปาชุมชนลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน  

• ทาํให้ ปี 2561 บริษทัมีกาํไรขั6นตน้จาํนวน 227.62 ลา้นบาท เพิ�มขึ6น 88.34 ลา้นบาท หรือ 63.42% เมื�อ
เทียบกบัปีก่อนที�มีกาํไรขั6นตน้จาํนวน 139.28 ลา้นบาท  

• ดา้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน และในปี 2561 มีบนัทึกกลบั
รายการค่าปรับงานล่าชา้ 2.67 ลา้นบาท ในขณะที�ปีก่อนบนัทึกค่าปรับงานล่าชา้ 4.67 ลา้นบาท 
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• ดา้นตน้ทุนทางการเงิน ปี 2561 มีจาํนวนลดลง 5.1 ลา้นบาท หรือ 38.41% เมื�อเทียบกบัปีก่อน  
• สรุปผลการดาํเนินงานปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิด

เป็นกาํไรต่อหุน้ 0.18 บาท เพิ�มขึ6นเมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 
117.48 ลา้นบาท  

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า 
• ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม หรือ SAFETY 

715.73 ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจากปีก่อนเลก็นอ้ยที� 0.08% โดยในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัมีรายไดจ้าก
การขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้เดิมเพิ�มขึ6น อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่ยงัเติบโตไดเ้พียงเลก็นอ้ย 
ดา้นลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการมีจาํนวนลดลง เนื�องจากในช่วงครึ� งปีแรกหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมในการดาํเนินการจดัซื6อตาม พรบ. ฉบบัใหม่ โครงการจดัซื6อในหน่วยงานภาครัฐจึง
ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน นอกจากนี6  รายไดจ้ากการใหบ้ริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY มาจากการใหบ้ริการ
ติดตั6งระบบดา้นความปลอดภยัต่างๆ โดยปี 2561 มีงานลกัษณะดงักล่าวลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน 

• ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 172.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ6น 8.73 
ลา้นบาท หรือ 5.33% เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากบริษทัสามารถเพิ�มสินคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้เดิมได้
เพิ�มขึ6น นอกจากนี6  ลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีทิศทางการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

• สาํหรับรายไดด้า้นระบบบาํบดันํ6า หรือ WATER มีจาํนวน 36.16 ลา้นบาท ลดลง 70.67 ลา้นบาท หรือ 
66.15% เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยใน
ปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่เพิ�ม รายได้ที�เกิดขึ6นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที�แลว้เสร็จจาก
โครงการที�อยู่ระหว่างการดาํเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ
ติดตั6งโครงการระบบนํ6าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ�มขึ6น เมื�อเทียบกบัปีก่อน 

ความสามารถในการทํากาํไร  
• ปี 2561 บริษทัมีกาํไรขั6นตน้ 227.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั6นตน้ 24.62% เพิ�มขึ6นเมื�อเทียบกบัปี

ก่อนที�มีกาํไรขั6นตน้ 139.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั6นตน้ที� 14.13% เนื�องจากในปี 2561 มีตน้ทุน
ส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ6าประปาชุมชนลดลง เมื�อเทียบกบัปีก่อน  

• ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใน ปี 2561 มีจาํนวน 192.74 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 
85.38 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 104.85 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลง 
72.41 ลา้นบาท หรือ 27.31% สาเหตุหลกัเนื�องจากการบนัทึกตั6งสํารองหนี6สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี6
ค่าปรับจาํนวน 60.50 ลา้นบาท และการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 10 ลา้นบาทในปี
ก่อน และยงัมีค่าปรับงานล่าชา้ลดลง โดยในปี 2561 มีการบนัทึกกลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 2.67 ลา้น
บาท นอกจากนี6  บริษทัมีนโยบายบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพเพิ�มขึ6น ทาํใหค่้าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารลดลง อย่างไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายบางรายการที�เพิ�มขึ6น เช่น ค่าคอมมิชชั�นพนกังานขาย ที�
เพิ�มขึ6นตามการขายที�เพิ�มขึ6น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามกฎหมายกบักลุ่มผูรั้บจา้งที�ละทิ6งงาน และการ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ6ารีไซเคิลของลูกคา้อุตสาหกรรมรายหนึ�งจาํนวน 
2.51 ลา้นบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยด์งักล่าว  
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• ดา้นตน้ทุนทางการเงิน ในปี 2561 มีจาํนวน 8.17 ลา้นบาท ลดลง 5.10 ลา้นบาท หรือ 38.42% เมื�อเทียบกบั
ปีก่อนที�มีตน้ทุนทางการเงิน 13.27 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง 

• ปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 
3.91% เพิ�มขึ6นเมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 117.48 ลา้นบาท 
และมีอตัรา ROE 14.33% และ ROA 6.52% 

ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 
• ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 652.12 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 

135.37 ลา้นบาท หรือ 17.19% สินทรัพยที์�ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีมูลค่างานสาํเร็จที�ยงั
ไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหนา้สําหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ6 าลดลง 56.64 ลา้นบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 35.06 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ-สุทธิลดลง 17.27 ลา้นบาท ลูกหนี6การคา้และ
ลูกหนี6 อื�น-สุทธิลดลง 5.94 ลา้นบาท และสินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลง 4.05 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนลดลงหลกัมาจากค่าเสื�อมราคาสินทรัพยส์ําหรับงวด 18.71 ลา้นบาท และค่าเผื�อการดอ้ยค่า
สินทรัพย ์2.51 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ�มขึ6น 3.28 ลา้นบาท  

• ดา้นหนี6 สินรวมมีจาํนวน 379.14 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 174.22 ลา้นบาท หรือ 
31.48% โดยมีหนี6 สินหมุนเวียนที�ลดลงหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั6นจากสถาบนัการเงินลดลง 152.39 ลา้น
บาท เจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื�นลดลง 8.23 ลา้นบาท และมีประมาณการหนี6 สินที�อาจเกิดขึ6นจากโครงการ
ก่อสร้างลดลง 2.29 ลา้นบาท โดยมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ�มขึ6น 4.15 ลา้นบาท 

• บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 274.28 ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวด
จาํนวน 36.51 ลา้นบาท  

• โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องปี 2561 เท่ากบั 1.41 เท่า และอตัราส่วนหนี6 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 
1.38 เท่า ดีขึ6นเมื�อเทียบกบัปีก่อน 

ผลการดาํเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกิจการ  
• ในปี 2561 บริษทัไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดีเลิศ หรือสัญลกัษณ์ 5 ดาว ต่อเนื�องเป็น

ปีที� 4  
• และไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ย

คะแนน 100 คะแนนเตม็ ต่อเนื�องเป็นปีที� 3 
การดาํเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น 
 ตามที�บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต หรือ 
CAC ตั6งแต่วนัที� rs ตุลาคม tuuv โดยปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื�อยื�นขอต่ออายุการเป็น
สมาชิก ในช่วงไตรมาส w ปี tuxt นี6  
โดยการดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ในปี 2561 ไดแ้ก่ 

• การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นให้สอดคลอ้งกบั
รูปแบบของธุรกิจมากขึ6 น และมีการกําหนดมาตรการป้องกัน มาตราการตรวจพบ และมาตรการ
ตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั�น เพิ�มเติมแนวปฏิบติัที�สาํคญั เช่น การบริจาคเพื�อการกุศล การให้
เงินสนบัสนุน การใหแ้ละรับของขวญั การเลี6ยงรับรองและค่าใชจ่้ายอื�นๆ 
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• การจดักิจกรรมภายในองค์กรเพื�อให้พนักงานไดต้ระหนักถึงความสําคญัในเรื� องของการป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น มีการปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามแนวทางปฏิบติัของบริษทัที�กาํหนดไว ้

• ทางดา้นกิจกรรมภายนอก บริษทัไดมี้การสื�อสารไปยงัคู่คา้และลูกคา้ใหรั้บทราบและร่วมดาํเนินการตาม
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น และนโยบายงดรับและใหข้องขวญัของบริษทั และมีการจดัส่ง
หนังสือเพื�อขอความร่วมมือ และลงนามในขอ้ตกลงจริยธรรม ร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น ต่อผูข้ายกลุ่มที�มีนัยสําคญั ทั6งใน และต่างประเทศ เพื�อแสดงถึงความมุ่งมั�น และขอความ
ร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

การดาํเนินงานด้านการพฒันาอย่างยั(งยืน 
• บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการพฒันาอย่างย ั�งยืนที�ครอบคลุมทั6งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม 

เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานของบริษทัเพื�อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม 

• และไดจ้ดัทาํรายงานความยั�งยืน ประจาํปี 2561 ตามมาตรฐานกรอบการรายงานของ Global Reporting 
Initiative หรือ GRI รุ่นที� 4 เพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดท้ราบถึงแนวทางในการบริหารจดัการอย่างย ั�งยืน และ
ผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม ของบริษทั 

 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุม  
และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเนื�องจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 
 

 ประธานฯ แถลงว่ามีคาํถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะ
เพิ�มเติมในวาระนี6  
 คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล สอบถามรายงานการประชุมผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561 หนา้ 25/69  
แจง้สถานะงานคงเหลือ มี 2 โครงการแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบ ยงัคงเหลืออีก 3 โครงการอยู่ในขั6นตอนเจรจาคาดว่า
จะปิดงานไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2561 บดันี6 ส่งมอบงานทั6งหมดแลว้หรือยงั 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ แจง้ที�ประชุมทราบงานทุกโครงการแลว้เสร็จและส่งมอบแลว้ แต่การทาํ
เรื�องเบิกจ่ายเงินของงานราชการมีกระบวนการขั6นตอนทางราชการ ตั6งแต่รอการอนุมติัแบบจากทางจงัหวดัที�ตอ้ง
ขออนุมติัปรับแกไ้ขแบบตามลกัษณะภูมิประเทศแต่ละพื6นที�(กรณีที�พื6นที�ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ส่วนกลาง) การตรวจสอบตลอดจนทาํเอกสารเบิกจ่ายไปยงัหน่วยงานเกี�ยวขอ้ง ยงัคงเหลืองานโครงการอีก 3 
โครงการที�อยูใ่นขั6นตอนอนุมติัแบบตามที�แจง้ 
  ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามสรุปผลการดาํเนินงานที�ปรากฎใน
รายงานประจาํปีหนา้ 27 คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน ปี 2561 มีอตัรากาํไรสุทธิ 3.91% (ไม่ใช่ขาดทุน
สุทธิ) ประธานรับทราบและจะแกไ้ขในรายงานประชุม 
  คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามรายการกลบัรายการค่าปรับล่าชา้ปี 
2561 จาํนวน 2.67 ลา้นบาท แต่ในปี 2560 ไม่มีแสดงรายการดงักล่าว เพราะจาํไดว้่าในปี 2560 แสดงไว ้จาํนวน 
4.67 ลา้นบาท 
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  คุณจติรลดา รามศิริ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี ชี6แจงวา่มีแสดงรายการค่าปรับงานล่าชา้ในงบการเงินรวมปี 2560 
หนา้ 109 จาํนวน 4.67 ลา้นบาท ซึ�งคุณพรศกัดิH  ชุนหจินดา ชี6แจงวา่ค่าปรับดงักล่าวไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนปี 2560 เต็ม
จาํนวน และไม่ไดแ้ยกรายการนี6ออกมาแต่นาํไปรวมไวใ้นค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 
  ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าเนื�องจากบริษทัไม่ไดรั้บงาน
โครงการใหม่เพียงรับรู้รายไดง้านเดิมปีก่อนๆ ดูจากยอดขายกลุ่ม Safety เทียบเท่าเดิม ขอทราบบริษทัมีแนวทาง
ดาํเนินธุรกิจนํ6าต่อไปอยา่งไร 
  คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี6 แจงว่าสําหรับธุรกิจนํ6 าใช้กลยุทธ์มุ่งเนน้งานกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ�มขึ6น 
ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร ที�ครอบคลุมถึงโรงงานผลิตยา และโรงพยาบาล โดยขยายขอบเขตงานบริการที�เพิ�มขึ6น
เพื�อสร้างผลงานอา้งอิงเริ�มจากงานบริการซ่อมบาํรุงขนาดเลก็ก่อนเพื�อใหเ้กิดความเชื�อถือ และไดรั้บความไวว้างใจ
ในการรับงานใหม่เพื�อต่อยอดธุรกิจในอนาคต อีกทั6ง ภาครัฐไดใ้หค้วามสาํคญัและสนบัสนุนดา้นสิ�งแวดลอ้มอย่าง
เขม้ขน้ โดยเฉพาะการจดัการนํ6าเสียและการควบคุมมลพิษในทุกดา้น จึงเป็นโอกาสของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ
ดงักล่าว นอกจากนี6  บริษทัยงัรับงานติดตั6งเครื�องทาํนํ6าดื�มเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานตามโรงงานและโรงแรม อีก
ทั6งโรงงานที�ผลิตนํ6าดื�มเพื�อจาํหน่าย 
  คุณปัทมัน บูรณศิลป์ ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามโครงการนํ6 าประปาที�แลว้เสร็จยงัไม่
สามารถเก็บเงิน มีการตั6งสาํรองค่าปรับล่าชา้ไวเ้พียงพอหรือไม่ ที�ประชุมสอบถามสัดส่วนการฟ้องคดีและจาํนวน
เงินที�ฟ้องคดีผูรั้บจา้งและโอกาสที�คาดวา่จะไดรั้บคืนมาเป็นจาํนวนเท่าใด 
  คุณพรศักดิA ชุนหจินดา  ชี6 แจงว่าในปี 2560 บริษทัไดต้ั6งสํารองค่าปรับล่าชา้ครบถว้นถึงวนัที�ที�ควรตอ้ง
ถูกปรับ สาํหรับงานโครงการทางภาคใตห้น่วยงานภาครัฐมีการปรับลดค่าปรับให้ส่วนหนึ�ง เนื�องจากเกิดภยัพิบติั
เป็นสาเหตุที�ไม่สามารถเขา้ทาํงานในพื6นที�ดงักล่าวได ้เป็นเงินประมาณ 2 ลา้นบาท 
  สาํหรับคดีฟ้องร้องผูรั้บจา้งที�ไม่ปฏิบติัตามสัญญาบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องครบทุกราย อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาในชั6นศาล ซึ�งมีบางคดีที�ศาลมีคาํตดัสินแลว้ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บเงินคืนอีกทั6งผูรั้บจา้งปิดกิจการ
หนีหนี6  แต่บริษทัยงัมีภาระค่าใชจ่้ายในการฟ้องคดีส่วนที�เหลืออีกจาํนวนหนึ�ง (ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล) 
      คุณสมเกียรติ ตั/งวงษ์พิมุข ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าโครงการประปาส่งมอบ
งานทั6หมด มีสดัส่วนที�ยงัเบิกเงินไม่ไดอี้กจาํนวนเท่าใด ระยะเวลารับประกนัผลงานกี�ปี  
  คุณพรศักดิA ชุนหจนิดา ชี6แจงว่ารายไดที้�ยงัคา้งเก็บเงินไม่มาก ประมาณ 10 กว่าลา้นบาท มีระยะประกนั
ผลงาน 2 ปี มี LG คํ6าประกนัทุกราย อยูร่ะหวา่งทยอยเรียกคืน LG คํ6าประกนัที�ครบกาํหนดตามสญัญา 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  
  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอะแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ แจง้ใหที้�ประชุมทราบว่า 
วาระนี6 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบ 
 

 มตทิี(ประชุม  
 ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2561 
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วาระที(  B พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
สําหรับรอบปีบัญชีสิ/นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ  กล่าวต่อที�ประชุมวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั สาํหรับปี
สิ6นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยไม่มีเงื�อนไขคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที�รับรอง
ทั�วไป ตามที�ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและรายงานของณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรายงานประจาํปี 2561 (หนา้ 102-158) รวมถึงคาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 (หนา้ 27-
30) ที�ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารแถลงต่อที�ประชุมใน
วาระที� 2  

 

                                  ข้อมูลงบการเงนิ (บางส่วน) ของบริษทั                                                  หน่วย:ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพยร์วม 652.11 787.48 

หนี6 สินรวม 379.14 553.36 

ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุน้)  202.50 202.50 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 274.28 235.43 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 924.45 985.84 

กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 38.85 (116.88) 

กาํไร(ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 (117.48) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั6นพื6นฐาน (บาท/หุน้) 0.18 (0.58) 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม
ลงคะแนนเสียงที�ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี(ประชุม  
ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชีสิ6นสุดวนัที� 
31 ธันวาคม 2561 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,167 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 6 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม 117,491,173 100.0000 
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       หมายเหตุ  ที�ประชุมเริ�มพิจารณาวาระที� 3 ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 98,029 หุน้  
ดงันั6น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมมีจาํนวนรวม 34 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั6งสิ6น 117,491,173 หุน้  และ
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลการลงคะแนนในวาระที� 3 เพิ�มขึ6น 
 
วาระที( 4   พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการประจาํปี 2561  
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้ และมีนโยบายที�จะจดัสรรกาํไรประจาํปีจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ 
 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ6นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ
ตามงบการเงินฉพาะกิจการ เท่ากบั 36,642,048.02 บาท แต่เนื�องจากยงัมีผลขาดทุนสะสม จาํนวน 89,259,171.15 
บาท จากผลการดาํเนินงานในปีก่อนที� บริษทัจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร
โดยที�ยงัมีขาดทุนสะสมอยูไ่ด ้และยงัไม่มีการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดการจ่ายปันผลสําหรับผล
ประกอบการปี 2561 เนื�องจากยงัมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 50. และ
ยงัไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าบริษทัมีกาํไร 36.51 ลา้นบาท 
วางแผนนาํไปใชใ้นกิจการใด 
 คุณพรศักดิA ชุนหจินดา ชี6 แจงว่านาํไปชาํระหนี6 เงินกูส้ถาบนัที�ใชไ้ปในการดาํเนินธุรกิจนํ6 า ชาํระหนี6
วงเงินกูส้ถาบนัการเงินบางส่วน และสตอ็คสินคา้และใชห้มุนเวียนในกิจการอีกส่วนหนึ�ง 
 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ  จึงเสนอให้ที�ประชุม
ลงคะแนนเสียงที�ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี(ประชุม  
ที�ประชุมมีมติอนุมติังดการจ่ายปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2561 และไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตาม
กฎหมาย ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,173 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม 117,491,173 100.0000 



         
 

                                                                หนา้ 13 ของจาํนวน 25 หนา้                                                                            
 

วาระที( 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั/งกรรมการแทนกรรมการที(ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 20 ที�กาํหนดใหก้รรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยใหก้รรมการที�
อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั6งใหก้ลบัเขา้
มาเป็นกรรมการบริษทัใหม่อีกวาระหนึ�งก็ได ้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเปิดโอกาสให ้   
ผูถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่งอิสระ กรรมการที�ครบกาํหนดวาระอาจไดรั้บการเสนอ
ชื�อใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้ดงันั6น กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั6ง 3 คน คือ พล.อ.ชยัวฒัน์ สทอ้น
ดี นายธนัยา หวงัธาํรง และนายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน ์จึงไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งประชุม (เดินออกจากห้องประชุม)  
  ในปีนี6  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 3 คน ดงันี6  

 1.  พล.อ.ชยัวฒัน ์สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2.  นายธนัยา หวงัธาํรง   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3.   นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน ์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ   
 

        บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั6งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
 

คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ซึ� งปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2561  ซึ� งไดผ้่านการพิจาณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) พล.อ. 
ชยัวฒัน์ สทอ้นดี 2) นายธนัยา หวงัธาํรง  และ 3) นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย 
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและขอ้บงัคบับริษทั มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงั
ซื�อสตัย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตั6งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระทั6ง 3 คน ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง  
 ประธานฯ  แจง้เพิ�มเติมสําหรับการลงมติในวาระนี6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านลงคะแนนเลือกตั6งกรรมการในบตัรลงคะแนนที�แจกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ณ จุด
ลงทะเบียน ทั6งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื�อ
ความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เปิดโอกาสให้ที�ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมก่อนที�จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือใหเ้สนอแนะเพิ�มเติม
ในวาระนี6   
 ประธานฯ  จึงเสนอใหที้�ประชุมลงคะแนนเสียงที�ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาํหรับกรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าจาํนวนหุน้ที�ตน
ถืออยู่หนึ� งหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดห้นึ� งเสียง ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรคสองแห่งพรบ.
มหาชน   
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 ภายหลงัจากไดรั้บบตัรลงคะแนนและตรวจสอบแลว้ปรากฎรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง ดงันี6  
มตทิี(ประชุม 
5.1 พล.อ.ชยัวฒัน ์สทอ้นดี 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั6ง พล.อ.ชยัวฒัน ์สทอ้นดี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,485,396 99.9951 
  ไม่เห็นดว้ย 5,771 0.0049 
  งดออกเสียง 6 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม 117,491,173 100.0000 

 หมายเหตุ:  เป็นกรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 248,250 หุน้ 
 

5.2 นายธนัยา หวงัธาํรง    
ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั6ง นายธนัยา หวงัธาํรง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ� ง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,167 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 6 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม 117,491,173 100.0000 

 หมายเหตุ: เป็นกรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 15,147,433 หุน้ 
 

5.3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน ์  
ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั6ง นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,485,396 99.9951 
  ไม่เห็นดว้ย 5,771 0.0049 
  งดออกเสียง 6 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม 117,491,173 100.0000 

 ภายหลงัจากเสร็จสิ6นการการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ไดเ้ชิญกรรมการทั6ง 3 คนกลบั
เขา้หอ้งประชุมอีกครั6 งหนึ�ง 
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วาระที( 6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั/งกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที(ว่างลง 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที� 4 คณะกรรมการ ขอ้ 23. ในกรณีที�ตาํแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ�งซึ� งมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 
 ตามที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 9 คน แต่เนื�องจากไดมี้กรรมการ
ลาออกจากตาํแหน่งไปจาํนวน 1 คน คือ นายพรศกัดิH  ชุนหจินดา มีผลตั6งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 ทาํใหต้าํแหน่ง
กรรมการว่างลง และวาระกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ที�ไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการแลว้ มี
ความเห็นว่า นายชวลิต หวงัธาํรง เป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.tuwu 
ไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที�      
ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุก หรือมีความผิดเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ไดม้าโดยสุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือ
หุน้ในกิจการใดที�มีส่วนแข่งขนักบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอแต่งตั6งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนตาํแหน่งกรรมการที�ว่างลง แต่เนื�องจากระยะเวลาที�เหลืออยู่ของกรรมการที�ตอ้งทดแทนนอ้ยกว่าสองเดือน 
ดงันั6น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั6ง โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัแต่งตั6งแลว้จะมีกรรมการจาํนวน 9 คนตามโครงสร้างเดิม  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ  จึงเสนอให้ที�ประชุม
ลงคะแนนเสียงที�ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี(ประชุม  
ที�ประชุมมีมติแต่งตั6ง นายชวลิต หวงัธํารง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทนตาํแหน่งที�ว่างลง ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,047 99.9999 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 126 0.0001 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม (34 ราย) 117,491,173 100.0000 
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วาระที( 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการพิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คาํนึงถึงความเหมาะสมที�สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผลประกอบการบริษทั ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�มีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
รวมทั6งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) มีความเห็นว่า
ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาดและใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา  
จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 
2562 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (เทียบเท่าปีก่อน) มีรายละเอียดดงันี6  

1.  ค่าเบี6ยประชุม  (ต่อครั6 งที�มาประชุม) 
คณะกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการ 22,500 บาท 
กรรมการ 15,000 บาท 
คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
กรรมการ 12,000 บาท 

คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. โบนสักรรมการ 
ปี 2561  ไม่คิดโบนสัจากเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ แต่คิดค่าตอบแทน Incentive 10% ของกาํไรส่วนเพิ�ม 

จากผลประกอบการปี 2561 เมื�อเทียบกบัปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 223,010 บาท 
ปี 2562  ค่าเบี6ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนั ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจาํนวน 5 ลา้นบาท   
              ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา ดงันี6  

    ส่วนที� 1.   อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ ทั6งนี6  ขึ6นอยูก่บัผลประกอบการประจาํปี 
    ส่วนที� 2.  ค่าตอบแทน Incentive 10% ของกาํไรส่วนที�เกินจากกาํไรสุทธิปี 2561 (36.51ลา้น 
     บาท) โดยค่าเบี6ยประชุมและโบนสั รวมกนัไม่เกินวงเงินจาํนวน 5 ลา้นบาท                       

3. สิทธิประโยชนอื์�น  ไม่มี 
 

 หลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนัสแก่กรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และ
กรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน (รวมถึงกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตามสัดส่วน
อายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในกรณีที�กรรมการไดรั้บแต่งตั6งระหวา่งปี หรือแต่งตั6งแทนกรรมการที�ลาออก ทั6งนี6  
ยกเวน้กรณีกรรมการที�มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
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 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ  จึงเสนอให้ที�ประชุม
ลงคะแนนเสียงที�ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� ง
มาประชุม  
 
มตทิี(ประชุม  
ที�ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท และจ่ายโบนสัแก่
กรรมการปี 2561 จาํนวน 223,010 บาท ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง
ทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 100,779,713 85.7764 
  ไม่เห็นดว้ย 5,777 0.0049 
  งดออกเสียง 16,705,683 14.2187 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม (34 ราย) 117,491,173 100.0000 

 หมายเหตุ:  เป็นกรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 16,705,683 หุน้ งดออกเสียงในวาระนี6  

 
วาระที( 8   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั/งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให้คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เป็นผูน้าํเสนอเพื�อขออนุมติัแต่งตั6งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2562 
 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ  แถลงต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานเป็นที�น่าพอใจ มีความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความเชี�ยวชาญในการ
สอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั6ง นายเสถียร วงศ์สนนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495  หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศ์
สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือนางสาวกุลธิดา 
ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946 หรือนายยุทธพงษ ์เชื6อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 หรือ
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัในปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,565,000 บาท โดยพิจารณาความเหมาะสมเมื�อเทียบกบั
บริษทัอื�นที�มีขนาดธุรกิจใกลเ้คียง และค่าสอบบญัชีที�เพิ�มขึ6นจาํนวน 75,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 เนื�องจากมี
รายการธุรกรรมของบริษทัที�เพิ�มขึ6นเมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา และไม่มีค่าบริการอื�นนอกเหนือจากการสอบบญัชี   
 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีที�
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
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                       ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั                    (หน่วย : บาท) 

                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   - บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั”  
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จาํกดั”  

   - บริษทั “ผล วอเตอร์ จาํกดั” 
   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั”  
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการสื�อสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 
     1,048,000 

 
   5,000 
252,000 
253,000 
  7,000 

 
 

 
975,000 

 
 20,000 
240,000 
230,000 
 25,000 

 
 

 
       925,000 

      
   20,000 
 205,000 

     240,000 
         32,500 

 
 

3) ค่าบริการอื�นๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,565,000 1,490,000   1,422,500 
 

 ประธานฯ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรตามที�คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็น 
ชอบเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั6งบุคคลตามรายนามขา้งตน้ของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,565,000 บาท ซึ�งได้
รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
 ประธานฯ แจง้แก่ที�ประชุมวา่มีคาํถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ในวาระนี6  
 คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล สอบถามค่าสอบบญัชีของ บมจ.ผลธญัญะ มีการปรับขึ6นมาทุกปี ซึ� งปีก่อนๆ    
มีงานโครงการประปาเขา้มาก แต่ปี 2562 น่าจะไม่มีแลว้ค่าสอบบญัชีน่าจะลดลงหรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัปีก่อน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ สรุปไดด้งันี6  
- กรณีการเพิ�มขึ6นของค่าสอบบญัชีคาํนึงถึงอตัราเงินเฟ้อ และงานที�มากขึ6นและเวลาที�ตอ้งใชใ้นการ

ทาํงานของผูส้อบบัญชีเนื�องจากการปรับมาตรฐานบญัชี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษทัจด
ทะเบียนอื�นๆ ที� มีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกัน ดังนั6น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า
เหมาะสม 

 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่บริษทัย่อยทั6งสี�แห่งยงัดาํเนินกิจการ
ปกติอยูห่รือไม่ ค่าสอบบญัชีปรับเพิ�มขึ6นทุกปีหรือควรเทียบเท่าปีก่อนไม่น่าจะมีการเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่งบริษทั 

 ผู้แทนผู้สอบบัญชี ชี6แจงวา่ขอ้มูลที�นาํมาเชื�อมโยงจะจบกต่็อเมื�อบริษทัเลิกกิจการและชาํระบญัชีเสร็จสิ6น 
แต่บริษทัย่อย บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ� ง จาํกดั แมว้่าจะเลิกกิจการแต่ยงัมีคดีความที�รอติดตามอยู่ไม่สามารถ
ชาํระบญัชีได ้สําหรับ บริษทั ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั แมจ้ะหยุดดาํเนินกิจการแต่ยงัไม่ไดเ้ลิกกิจการดงันั6น
ธุรกรรมยงัคงมีอยู ่โดยมีค่าใชจ่้ายในการเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยเท่านั6น 
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ประธานฯ กล่าวเสริมว่าค่าสอบบญัชีที�เพิ�มขึ6นตามภาวะเงินเฟ้อ เห็นไดว้่าค่าสอบบญัชีบริษทัย่อย “พีดี 
เจเนซิสฯ” และ “ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” ลดลง 15,000 และ 18,000 บาทตามลาํดบั คณะกรรมการบริษทัใหค้วาม
เห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูส้อบบญัชี  

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประธานกรรมการตรวจสอบว่า การ
คดัเลือกผูส้อบบญัชีในแต่ละปีมีการเสนอราคางานเปรียบเทียบจาํนวนกี�ราย หรืออาจกาํหนดเกณฑค์ดัเลือกของ
บริษทัเมื�อเทียบกบับริษทัอื�นที�ใกลเ้คียงกนั 

คุณนพดล ธีระบุตรวง์กลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี6แจงวา่ช่วง 2 ปีผ่านมาไม่มีการเสนอราคาจากคู่
เทียบรายอื�น เพียงแต่พิจารณาผลงาน ความเชี�ยวชาญผูส้อบบญัชี ความเหมาะสมรายการเมื�อเทียบเท่ากบัตลาดที�
ใกลเ้คียงกนั หากใชบ้ริษทัชั6นนาํระดบั 4 รายแรกค่าสอบบญัชีจะแพงมาก ซึ� งในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั มี
การพูดถึงประเดน็นี6 เสนอใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการในปีถดัไป 
 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ  จึงเสนอให้ที�ประชุม
ลงคะแนนเสียงที�ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี(ประชุม 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั6ง นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล 
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือนางสาวกุลธิดา 
ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946 หรือนายยุทธพงษ ์เชื6อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 หรือ
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัสาํหรับปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวน 1,565,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 115,792,227 98.5540 
  ไม่เห็นดว้ย 1,698,826 1.4459 
  งดออกเสียง 120 0.0001 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม (34 ราย) 117,491,173 100.0000 

 
วาระที(  8   พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื(อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทั 

ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีผล
ขาดทุนสะสม จาํนวน 89,259,171.15 บาท เพื�อเตรียมการใหบ้ริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคตเมื�อบริษทัมี
กาํไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ โดยการโอนเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน  16,200,000 บาท  และส่วนเกิน 



         
 

                                                                หนา้ 20 ของจาํนวน 25 หนา้                                                                            
 

มูลค่าหุน้สามญั จาํนวน 137,843,939.03 บาท เพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ถา้นาํมาหกัลบกนัแลว้จะทาํ
ใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัคงเหลือ จาํนวน 64,784,767.88 บาท และการลา้งขาดทุนสะสมดงักล่าวจะทาํใหผู้ถื้อ
หุน้ไดรั้บประโยชนจ์ากการที�บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วขึ6นโดยไม่ตอ้งรอผลประกอบการในอนาคต 
 ซึ� งภายหลงัการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้เพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั
แลว้จะส่งผลใหข้าดทุนสะสมของบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั มีจาํนวนเท่ากบั 0 บาท การ
ลา้งขาดทุนสะสมในครั6 งนี6 จะไม่ส่งผลกระทบใหมี้การเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้แต่อย่างใด เนื�องจาก
เป็นเพียงการหกัลบดว้ยตวัเลขทางบญัชีตามขอ้มูลส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันี6                     
           หน่วย : บาท    

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ ก่อนการลา้งขาดทุนสะสม ภายหลงัการลา้งขาดทุนสะสม 
ทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 250,999,978.00 
ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 202,500,232.00 202,500,232.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 137,843,939.03 64,784,767.88 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย  16,200,000.00 - 
ขาดทุนสะสม  (89,259,171.15) - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 267,284,999.88 267,284,999.88 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

 ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าภายหลงัการลา้งขาดทุนสะสมจะ
คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จาํนวน 64,784,767.88 บาท ใช่หรือไม่ และหลงัจากลา้งขาดทุนสะสมแลว้จะ
สามารถกนัไว ้5% เพื�อสาํรองตามกฏหมาย จะตอ้งมีกาํไรอยา่งนอ้ยจาํนวนเท่าใด 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่กาํไร 36.51 ลา้นบาท ควร
กนัไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายส่วนหนึ�ง และไม่ใช่นาํไปชาํระคืนเงินกูท้ั6งหมด 
 คุณพรศักดิA ชุนหจินดา ชี6 แจงว่าส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัคงเหลือเท่ากบั 64,784,767.88 บาท (ตวัเลขที�
ถูกตอ้ง) การจดัสรรเงินกาํไรตอ้งแยกเป็น 2 ส่วน คือ การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษทั และการจดัสรรเงินกาํไร
สุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน สาํหรับวงเงิน OD หากไม่มี
ความจาํเป็นกจ็ะเกบ็ไวก่้อน ซึ�งหากดูสภาพคล่องทางการเงิน  เห็นไดว้า่บริษทัยงัคงมีสภาพคล่องที�เพียงพอไวใ้ชใ้น
การหมุนเวียนกิจการ 
 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัใหโ้อนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 16,200,000 บาท และนาํส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซึ� งมี
มูลค่า 137,843,939.03 บาท มาลา้งขาดทุนสะสมจาํนวน 89,259,171.15 บาท ทาํให้คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญั จาํนวน 64,784,767.88 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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 โดยมอบอาํนาจให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที�ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการ
ดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื�อชดเชย
ขาดทุนสะสมของบริษทั และ/หรือการดาํเนินการใดๆ กบัหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง และใหมี้
อาํนาจแต่งตั6งผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการดงักล่าวได ้
 
มตทิี(ประชุม   
ที�ประชุมมีมติอนุมติัให้โอนทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวน 16,200,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จาํนวน 
137,843,939.03 บาท เพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของ
จาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,047 99.9999 
  ไม่เห็นดว้ย 6 0.0000 
  งดออกเสียง 120 0.0001 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม (34 ราย) 117,491,173 100.0000 

 
วาระที( 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 210,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที(ยังไม่ได้
ออกจาํหน่าย คงเหลือจากการเพิ(มทุนเพื(อรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื/อหุ้นสามัญของบริษัท ครั/งที( 
1 (PHOL-W1) จาํนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที(ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทัไดอ้อกหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื6อหุน้สามญัของบริษทั ครั6 งที� 1 (PHOL-W1) จาํนวน 40,499,996 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ� ง
ไดค้รบกาํหนดการใชสิ้ทธิเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2561 และยงัคงเหลือหุน้สามญัจากการเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้
สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จาํนวน 40,499,746 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันั6น จึงขอดาํเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 40,499,746.00 บาท โดยการตดัหุ้นที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่าย ซึ� งเป็นหุน้ที�เหลือ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที�ไดห้มดอายุไปแลว้มีผลตั6งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 
2561 จาํนวน 40,499,746 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ� งจะทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัลดลง จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 210,500,232.00 บาท 
 ทั6งนี6  การลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว เป็นการลดทุนเฉพาะหุ้นสามญัจากการเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 จาํนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
40,499,746 บาท สาํหรับหุน้สามญัที�จดทะเบียนเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จาํนวน 
8,000,000 หุ้น ระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลาการใช้สิทธิโดยกาํหนดการใช้สิทธิครั6 ง
สุดทา้ยคือ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2562 จึงยงัไม่มีการลดทุนจดทะเบียนส่วนของ ESOP-Warrant ในครั6 งนี6  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
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 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาลงมติในวาระนี6ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี(ประชุม   
ที�ประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 210,500,232.00 บาท ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด
ดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,167 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 6 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม (34 ราย) 117,491,173 100.0000 

 
วาระที( 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ(มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  เพื(อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามที�ปรากฎใน
วาระที�  10  บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียน เป็นดงันี6  
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 210,500,232.00 บาท   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 210,500,232.00 หุน้    (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ     1.00     บาท  (หนึ�งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั   210,500,232.00  หุน้   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี    หุน้    (    -ไม่มี-       ) 
 

 ทั6งนี6   ที�ประชุมมอบหมายให้นายพรศกัดิH  ชุนหจินดา เป็นผูรั้บมอบหมายดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการ
ใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
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 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติมในวาระนี6  ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4.  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
และมอบหมายใหน้ายพรศกัดิH  ชุนหจินดา เป็นผูรั้บมอบหมายดาํเนินการฯ ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�
ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    
มตทิี(ประชุม   
ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4.  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ และมอบหมายให้นายพรศกัดิH  ชุนหจินดา เป็นผูรั้บมอบหมายดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการ
ใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง
ทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี6  

มติ จาํนวนเสียงที�ลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 117,491,167 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 6 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 0.0000 
  รวม (34 ราย) 117,491,173 100.0000 

 
วาระที(  12   เรื(องอื(น ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ ในวาระนี6 เป็นการพิจารณาเรื�องอื�นๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
คาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ/แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพื�อความเขา้ใจ และ
ชี6แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้เพิ�มเติมในวาระนี6   ดงันั6น จะไม่มีเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี6  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
  คุณปฐมัน บูรณะสิน ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าจากการประชุมปีก่อนตั6งเป้ายอดขาย 
60% ที�ผา่นมา Safety ไม่โต ช่วยอธิบายสภาวะการแข่งขนัในปีนี6ตั6งเป้าหมายอยา่งไร 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี6 แจงว่า ตามที�ไดชี้6แจงผลการดาํเนินงานในวาระที� 2 ปี 2561 กลุ่ม Safety 
ทาํไม่ได้ตามเป้าหมายที�คาดการณ์ไว ้หลกัๆ มาจากงานประมูลลูกคา้รายใหญ่ที�ปรับเปลี�ยนระบบจัดซื6 อปกติ
ต่อเนื�องเป็นการประมูลรายปี หรือรวบรวมคาํสั�งซื6อเป็น Lot ใหญ่โดยไดร้วมสินคา้อุปกรณ์ประเภทอื�นๆ ในการ
ประมูลร่วมกนัเพื�อใหเ้กิดอาํนาจต่อรองมากขึ6น เป็นแรงจูงใจให้เกิดคู่แข่งทางการคา้มากขึ6น ทาํให้โอกาสในการ
ขายยากขึ6นเพราะ Safety ไม่ใช่สินคา้หลกัในการสั�งซื6อ  
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 สาํหรับตวัเลขยอดขายส่วนราชการถือเป็นตลาดที�ใหญ่ที�ไม่ไดต้ามเป้าหมายที�คาดการณ์ไว ้อนัเนื�องจาก
ผลกระทบจาก พรบ.การจดัซื6อจดัจา้งและบริการพสัดุภาครัฐ ฉบบัใหม่ที�ประกาศใช ้ทาํใหห้ลายโครงการชะลอการ
สั�งซื6อ ดา้นกลุ่มสินคา้ CE ผูป้ระกอบการมีการปรับตวัเปลี�ยนสายการผลิตตามแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที�มีการ
ปรับเปลี�ยน เช่น จากเดิมผลิตชิ6นส่วนฮาร์ดดิสก ์(harddisk) เปลี�ยนไปผลิตชิ6นส่วนสมาร์ทโฟน (smartphone) มาก
ขึ6น ซึ� งบริษทักมี็การปรับกลยทุธ์ไปจบัมือกบัคู่คา้ต่างประเทศเพื�อผลิตสินคา้แบบ Made to order ตามความตอ้งการ
ลูกคา้เพื�อการแข่งขนัในตลาด 
 ในปี 2562 ภาพรวมการเติบโตที�คาดการณ์ไวป้ระมาณ 1,100 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา 10-15% 
แบ่งเป็น Safety 70% CE 18% Water 12% ถึงแมว้า่ในไตรมาส 1/2562 จะไม่ไดต้ามเป้าหมาย แต่คาดเดาว่าไตรมาส 
2 และ 3 ยอดขายจะกลบัมาดงัเดิม 
 คุณปฐมัน บูรณะสิน แสดงความเห็นว่าจากการที�ลูกคา้รวมคาํสั�งซื6อมาประมูลเป็น Lot เดียว จะทาํให้
อตัรากาํไรขั6นตน้ลดลง มีผลต่อกาํไรสุทธิหรือไม่ 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ชี6แจงวา่เป็นเรื�องปกติที�อตัรากาํไรขั6นตน้ลดลงนิดหน่อยเมื�อเกิดการแข่งขนั
มากขึ6น แต่บริษทัพยายามดูแลเรื�องกาํไรโดยรักษาระดบัคุณภาพสินคา้ให้เหนือกว่าคู่แข่งทั6งกลุ่ม Premium และ 
Fighting Brand และการสรรหาสินคา้ในเชิงวิศวกรรมที�เพิ�มขึ6น ไดแ้ก่ ระบบอุปกรณ์ความปลอดภยั จาํพวก Fire 
Alarm อุปกรณ์กนัตกในการทาํงานในที�สูง และงานบริการซ่อมบาํรุงที�เกี�ยวขอ้ง 
 สาํหรับส่วนราชการนาํเทคโนโลยีใหม่ประเภท งานป้องกนัทางทหาร เช่น Anti Drone, ชุดกูว้ตัถุระเบิด  
อุปกรณ์ตรวจวดัสารเคมีต่างๆ เป็นตน้  
 บริษทัมีความเชื�อมั�นวา่ความเชี�ยวชาญในธุรกิจความปลอดภยั เป็นที�ยอมรับแก่ลูกคา้อยา่งย ั�งยืน 

คุณปฐมัน บูรณะสิน ขอยืนยนัตวัเลขตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ที�บริษทัตอ้งตั6งสํารองค่าใชจ่้าย
เท่ากบั 7 ลา้นบาท ถูกตอ้งหรือไม่  

คุณพรศักดิA ชุนหจนิดา ชี6แจงวา่บริษทัตั6งสาํรองค่าใชจ่้ายจาํนวน 7   ลา้นบาทตามที�แจง้ 
 คุณสมเกยีรต ิตั/งวงษ์พมุิข ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามโครงการ CAC ที�จะครบกาํหนด
ขอต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ในไตรมาส 
3/2562 สอบถามวา่บริษทัยอ่ยมีการดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติัของบริษทัแม่ดว้ยหรือไม่  
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี6 แจงว่าบริษทัย่อยใชน้โยบายและแนวทางปฏิบติัฯ เช่นเดียวกบับริษทั ผล
ธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

 เมื�อที�ประชุมไม่มีเรื�องอื�นใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมนี6  เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัที� 

www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขที�มีนัยสําคญั โปรดแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบที� 

cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี6  
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 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ได้สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที� เป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั6งไดข้อให้ผูถื้อหุ้นคืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ที�เหลือทุกใบส่งให้แก่เจา้หน้าที�ของ
บริษทั เพื�อบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  

 

ปิดการประชุม เมื�อเวลา 16.40 นาฬิกา 
 
 
 
 
       
 

     ลงชื�อ....................ลงนาม...........................ประธานที�ประชุม 
                                  ( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
                           ประธานกรรมการ 
 
 
       

     ลงชื�อ....................ลงนาม..............................เลขานุการบริษทั 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )         


