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ค ำถำม-ตอบจำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
ของ 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมี รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”)  
 

วำระที ่ 1   เพ่ือรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 

ค ำถำมล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้น:  
ผู้ถือหุ้น : ดร.นท ีนำคธนสุกำญจน์ 

1) แผนการด าเนินธุรกิจในปีน้ีและปีหน้า จะท าอะไรบ้าง และคาดว่าผลประกอบการในปีน้ีและปีหน้า น่าจะเป็น
อยา่งไร 

ค าตอบ:   ก่อนสถานการณ์ โควิด 19 ประเมินวา่ภาพรวมเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัต่อเน่ืองจากปี 2562 เน่ืองมาจากสงครามทาง
การคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ซ่ึงส่งผลต่ออุตสาหกรรม การส่งออกใน Segment ต่างๆ แต่ยงัประเมินวา่อาจมีแนวโนม้ดีข้ึน การ
ขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ EEC ยงัด าเนินการต่อเน่ือง สงครามการคา้เร่ิมมีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนข้ึน และจากเหตุการณ์สงครามการคา้
ส่งผลให้เกิดการยา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยไดบ้างส่วน นอกจากน้ีในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการซ่ึงยงัคงมีงบประมาณ
การสัง่ซ้ือปกติ ส าหรับธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าจากภาวะการขาดแคลนน ้ าซ่ึงคาดวา่จะมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน และเทรนดก์ารให้
ความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ
น ้ าเพ่ิมมากข้ึน จึงมองวา่ธุรกิจบริษทัยงัสามารถเติบโตได ้โดยตั้งเป้าหมายรายไดร้วมเติบโตเฉล่ียท่ี 10-15% จาก 3 กลุ่มธุรกิจ
หลกั SAFETY CE และ WATER 
 หลงัสถานการณ์ โควิด 19 ลูกคา้ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆไดรั้บผลกระทบ มีการหยุดกิจการชั่วคราวตามท่ีภาครัฐ
ก าหนด บางส่วนลดการผลิตลง จึงเร่ิมมีการเล่ือนหรือยกเลิกค าสั่งซ้ือออกไปในบาง Segment เช่น กลุ่มยานยนต ์กลุ่มปิโตรเคมี 
กลุ่มก่อสร้าง และขนส่ง เป็นตน้ โดยเร่ิมตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม อยา่งไรก็ตาม สินคา้ SAFETY CE มีความตอ้งการเพ่ิมมาก
ข้ึนในกลุ่มลูกคา้กลุ่มสาธารณสุข โรงพยาบาล โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มป้องกนัภยัส่วนบุคคล หรือ PPE เช่น หนา้กาก ถุงมือ ชุด
ป้องกนัเช้ือโรค นอกจากน้ี จากภาวะขาดแคลนสินคา้ ท าใหลู้กคา้ในบางอุตสาหกรรมมีความตอ้งการซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการในกระบวนการผลิต ท าให้มีรายไดใ้นส่วนน้ีเขา้มาชดเชยในส่วนท่ี
ลดลงไปได ้

บริษทัประเมินวา่ หากสถานการณ์ดีข้ึนลูกคา้จะกลบัมาสั่งซ้ือเช่นเดิม แต่คาดวา่จะไม่มากตามท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงบริษทั
อาจปรับเปล่ียนแผนด าเนินงานในบางส่วนไปมุ่งเนน้ตลาดทางการแพทยท่ี์คาดว่าจะยงัมีความตอ้งการสินคา้ PPE หรือสินคา้
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงคาดวา่ยงัมีความตอ้งการใชต้่อเน่ืองจนถึงส้ินปี ตลอดจนในอนาคต โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เขา้ใจ
และตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัต่างๆเพ่ิมข้ึน มีความจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อม เตรียมอุปกรณ์ดา้น
ความปลอดภยัในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจึงมุ่งเนน้ศึกษา สรรหา สินคา้ท่ีมีนวตักรรม มีมาตรฐานมา
จ าหน่ายเพ่ิมข้ึน ตลอดจนสินคา้กลุ่ม Health care หรือสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็มีผูค้า้เขา้
มาในตลาดเพ่ิมข้ึน การแข่งขนัสูงข้ึนในอนาคต มีผลต่อก าไรท่ีอาจลดนอ้ยลงในตลาดน้ี เป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตามต่อไปในอนาคต 

2) เงินลงทุนในธุรกิจประปา ขาดทุนไปทั้งส้ินเท่าไหร่ คิดเป็นจ านวนขาดทุนต่อหุน้เท่าไหร่ 
ค าตอบ:   เงินลงทุน ณ ส้ินปี  2562 ขาดทุนประมาณ  44.3 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 0.22 บาทต่อหุน้ 
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ผู้ถือหุ้น : คุณธนพร อิม่ใจ  
1) ควรใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทยมี์สิทธิซ้ือหนา้กาก N95  

ค าตอบ: ผูถื้อหุน้สามารถซ้ือสินคา้ของบริษทัผา่นช่องทางการขายต่างๆตามท่ีสะดวกเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป เช่น ผา่นเวบ็ไซต ์
pholonline หรือโทรติดต่อบริษทั ในกรณีหนา้กาก N95 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด จึงท าให้เกิด
การขาดแคลนสินคา้ในหลายแห่ง โดยบริษทัได้พยายามจดัหาสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้ และส าหรับในช่วง
สถานการณ์โควิดท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้โนโยบายในการจดัสรรสินคา้ดงักล่าวให้กลุ่มลูกคา้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทยก่์อน    

2) การด าเนินธุรกิจใหม่ๆ Phol ไม่ช านาญการจดัการในธุรกิจน ้ า เหตุใดไม่ผนัไปท าธุรกิจท่ีช านาญ เช่น โรงงานผลิต
หนา้กาก หรือถุงมือ  

ค าตอบ:   บริษทัเร่ิมด าเนินธุรกิจในธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ ามาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั มีการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน
ตลอดมา บริษทัเช่ือมัน่วา่บุคลากรของบริษทัมีความรู้ ความเช่ียวชาญเพียงพอในการท าธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ า  

โดยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นแบบซ้ือมาขายไป การด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานถือได้ว่าเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายบริษทั
ด าเนินการในลกัษณะการร่วมมือกบัผูผ้ลิต การจา้งผลิตสินคา้ House brand เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะมีความยืดหยุน่และปรับตวัไดง่้าย
กวา่การสร้างโรงงานผลิตเองท่ีตอ้งมีการลงทุนสูงและยงัไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอในการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
ยงัมองวา่โรงงานอุตสาหกรรมยงัถูก Disrupt ไดง่้าย ตลาดสินคา้หนา้กาก หรือถุงมือ มีคู่แข่งหรือผูเ้ล่นรายใหม่เขา้มาง่าย margin 
อาจไม่คุม้ค่าแก่การลงทุนในการสร้างโรงงาน 

3) ภายใตส้ถานการณ์โควิด เห็นไดว้า่ความตอ้งการสินคา้กลุ่มปกป้องต่างๆ มีความตอ้งการสูง เป็นโอกาสทางธุรกิจ 
จดัท า สรรหาหรือผลิตนวตักรรมใหม่ เช่น ขายกล่องตูอ้บ UV N95, ช้ินส่วน อะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ safety 
และอ่ืนๆเพ่ือต่อยอดธุรกิจ 

ค าตอบ: ช่วงสถานการณ์โควดิ บริษทัไดมี้การจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัจ าหน่าย เช่น หนา้กากป้องกนัเช้ือโรคแบบ
ต่างๆท่ีมีความหลากหลาย Face shield  เคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย เคร่ืองฆ่าเช้ือ UV น ้ายาฆ่าเช้ือ เจลแอลกอฮอล ์เป็นตน้  
 

ผู้ถือหุ้น : คุณเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ 
1) ขอให้ช่วยสรุปโดยย่อถึงการประกอบธุรกิจของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั และมีแนวทางบริหารจดัการ บริษทั ผล

ธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดัในอนาคตอยา่งไร (เพ่ิมเติมจากคุณรัตนา ตนัสกลุ ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ค าตอบ:  โครงสร้างบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยรวม 3 บริษทั ไดแ้ก่  

1. บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั บริษทัถือหุน้ 100% ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์ดา้นความปลอด
ภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกลุ่มสินคา้ดา้นงานกูภ้ยัและสาธารณภยัต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคา้
หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ  

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั บริษทัถือหุน้ 100% ประกอบธุรกิจดา้นวศิวกรรมก่อสร้าง รับออกแบบ ผลิตระบบบ าบดั
น ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้ อุปกรณท่ีเก่ียวขอ้ง และการบ ารุงรักษาระบบ 

3. บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั ประเทศกมัพชูา บริษทัถือหุน้ 100% ปัจจุบนัหยดุกิจการ และอยูร่ะหวา่งการ
ช าระบญัชี 

2) รายงานประจ าปี 2562 โครงสร้างรายไดห้นา้ 28 ยอดรวมไม่ตรงกบัในงบก าไรขาดทุนฯ หนา้ 118 
ค าตอบ:  หนา้ 28 แสดงโครงสร้างรายไดร้วมของบริษทั รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจาก 3 กลุ่มสินคา้และบริการ
รวม 911.85 ลา้นบาท (SAFETY 719.42 ลา้นบาท CE 167.96 ลา้นบาท WATER 24.48 ลา้นบาท)  และรายไดอ่ื้น 18.59 ลา้นบาท 
ส าหรับหนา้ 118 งบก าไรขาดทุน แสดงรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 911.85 ลา้นบาทยงัไม่รวมรายไดอ่ื้นๆ โดยรายไดอ่ื้นๆ 
แสดงในบรรทดัต่อจากก าไรขั้นตน้ 
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 3)   งบก าไรขาดทุน (หนา้ 118) มีการกลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 0.58 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้าย เพราะอะไร 
ค าตอบ: เป็นประมาณการค่าปรับท่ีบนัทึกเพ่ิมเติมของงานก่อสร้างประปาชุมชนบา้นสะปุ๋ง ทต.ม่วงนอ้ย เน่ืองจาก ทาง 
อบต. ใหมี้การแกไ้ขแบบและยงัไม่มีการลงนามรับเงิน จึงไดป้ระมาณการค่าปรับท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมเติม 

4) ตั้งขาดทุนเงินลงทุนใน บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั ปี 2561 จ านวน 5.77 ลา้นบาท ปี 2562 จ านวน 4.03 ลา้นบาท หนา้ 
143 เงินลงทุนสุทธิ ณ 31/12/62 มูลค่า 4.405 ลา้นบาท ในปี 2563 จะตั้งเป็นค่าใชจ่้ายหรือไม่ และคาดวา่บริษทัน้ียงัจะ
ประกอบธุรกิจต่อไปหรือไม่ 

ค าตอบ:  ปี 2563 บริษทัย่อยรับงานไดเ้พ่ิมข้ึน คาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษทัย่อยจะดีกว่าปี 2562 จึงยงัไม่มีการ
พิจารณาตั้งขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม และบริษทัยงัเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าตามท่ีได้
ตอบค าถามผูถื้อหุน้ในขอ้ 1) เร่ืองแผนการด าเนินธุรกิจ 
  
วำระที ่ 2 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

ค ำถำมล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้น: 
ผู้ถือหุ้น : คุณเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ 
 1) จากรายงานประจ าปี 2562 
 - หนา้ 38   ระบุเงินลงทุน บจ. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ านวน 9.5 ลา้นบาท หนา้ 143 ระบุเงินลงทุน บริษทั ผลธญัญะ 
(แคมโบเดีย) จ ากดั จ านวน 6.77 ลา้นบาท จ านวนใดท่ีถูกตอ้ง 
ค าตอบ: หนา้ 38 จ านวน 9.5 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย (จ านวนหุน้ทั้งหมด 300,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 1 
เหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียน ณ เวลานั้น เท่ากบั 31.67 บาท คิดเป็นมูลค่า 9.5 ลา้นบาท) โดยเร่ิมแรกบริษทัลงทุนใน
บริษทัยอ่ย สดัส่วน 70% เป็นเงินประมาณ 6.77 ลา้นบาท ต่อมา ในปี 2558 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน บริษทัขอซ้ือ
หุน้คืนมาทั้งหมดอีก 30% ในราคา 1 บาท ปัจจุบนับริษทัจึงมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.77 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 100%  รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 24 
 - หนา้ 122 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ ปี 2561 จ านวน 12.4 ลา้นบาท ปี 2562 จ านวน 13.5 ลา้นบาท การตั้งดงักล่าว 
เป็นสินคา้คงเหลือกลุ่มใด และการตั้งดงักล่าว เป็นจ านวนใกลเ้คียงกนั จะมีตั้งเช่นน้ีทุกปีหรือไม่ 
ค าตอบ:  ปี 2561 ตั้งขาดทุนจากลดมูลค่าสินคา้ โดยเป็นสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 8.07 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม  CE จ านวน 
1.23 ลา้นบาท และสินคา้กลุ่ม WATER จ านวน 3.10 ลา้นบาท 
    ปี 2562  ตั้งขาดทุนจากลดมูลค่าสินคา้ โดยเป็นสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 7.94 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม CE จ านวน 0.44 
ลา้นบาท และสินคา้กลุ่ม WATER จ านวน 5.12 ลา้นบาท 
 โดยบริษทัมุ่งเนน้ในการเร่งผลกัดนัสินคา้ท่ีคา้งสต็อคหรือมีอตัราหมุนเวียนสินคา้ต ่า และมีแผนบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัท่ีรัดกมุเพ่ิมข้ึน จึงคาดวา่การบนัทึกดอ้ยค่าสินคา้จะลดลง 
 - หนา้ 122 โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ปี 2561 จ านวน 1.3 ลา้นบาท โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ปี 2562 
จ านวน 9.9 ลา้นบาท การโอนกลบัดงักล่าวเป็นสินคา้กลุ่มใด ท าไมปี 2562 ถึงมีจ านวนสูงมาก 
ค าตอบ ปี 2561 เป็นการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 0.98 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม CE          
จ านวน 0.24 ลา้นบาท และสินคา้กลุ่ม WATER จ านวน 0.08 ลา้นบาท 
 ปี 2562 เป็นการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 8.33 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม CE      จ านวน 
0.24 ลา้นบาท และสินคา้กลุ่มน ้าจ านวน 1.33 ลา้นบาท  
 โดยเป็นการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ เน่ืองจากบริษทัสามารถระบายสินคา้กลุ่มท่ีเคยตั้งขาดทุนจากลด
มูลค่าสินคา้ออกไปได ้ซ่ึงมีมูลค่าสูง ในปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีการปรับปรุงการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัรวมถึง
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การเพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้คงคลงั และด าเนินการเร่งรัดแผนในการผลกัดนัสินคา้คา้งสต็อคหรือมีอตัรา
หมุนเวยีนสินคา้ต ่า ท าใหมี้การระบายสินคา้กลุ่มดงักล่าวออกไปมากในปี 2562  
 

วำระที ่ 7   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 
 

ค ำถำมล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้น: 
ผู้ถือหุ้น : คุณเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ 

1) จากการเกิดโรคระบาด COVID-19 บริษทัมีสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อะไรบา้ง และปี 2563 น้ีคาดวา่จะท าใหบ้ริษทัมี
ยอดขายเพ่ิมมากข้ึนไดห้รือไม่ 

ค าตอบ:   บริษทัจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลหรือ PPE 
ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนา้กาก ถุงมือ 
ชุดป้องกันเช้ือโรค แว่นตา เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดัหาสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาจ าหน่ายเพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์
ตรวจวดัอุณหภูมิ เคร่ืองฆ่าเช้ือ UV น ้ ายาฆ่าเช้ือ เจลแอลกอฮอล ์จากกสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงท่ีผา่นา ท าให้บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มน้ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหม่ ลูกคา้รายยอ่ย และการขายผา่นช่องทางออนไลน์
เพ่ิมข้ึน 

2) ปี 2563 จากสภาวะเศรษฐกิจหยดุชะงกั มีผลกระทบกบับริษทัมากหรือนอ้ยเพียงใด 
ค าตอบ:   ค  าตอบเช่นเดียวกบัวาระท่ี 1 (อา้งอิงค าถาม ดร.นที นาคธนสุกาญจน์) 
 

ค ำถำมเพิม่เตมิจำกทีป่ระชุม: 
ผู้รับมอบฉันทะ: คุณรัตนำ ตนัสกลุ 

1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสูงมาก เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไรในอนาคต และการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าสินทรัพยสู์งข้ึนจาก 5.02 แสนบาทในปี 2561 เป็น 2 ลา้นบาท ในปี 2562 
ค าตอบ: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืนมีจ านวน 132.73 ลา้นบาท มาจากการตั้งส ารองลูกหน้ีผูรั้บจา้งท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าปรับ
จากงานก่อสร้าง โดยบริษทัไดด้ าเนินคดีทางกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 การขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ านวน 2 ลา้นบาท เป็นยอดยกมาตน้ปี 2561 แต่ส าหรับปี 2562 บริษทัไดข้าย
สินทรัพยด์งักล่าวออกบางส่วน คงเหลือยอดการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.867 ลา้น
บาท แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 148  

2)  สาเหตุของการท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งฟ้องคดี และขณะน้ีความคืบหนา้ของการบงัคบัคดีของโจทยด์ าเนินถึงชั้นไหน 
ค าตอบ:  เป็นการยื่นฟ้องคดีของเจา้หน้ีการคา้ต่อบริษทัย่อย บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง คดีถึงท่ีสุด โจทยส์ามารถใชสิ้ทธิ
บงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนัยงัไม่มีความคืบหนา้เร่ืองการบงัคบัคดีของโจทย ์ 
 

ผู้ถือหุ้น : ดร.นท ีนำคธนสุกำญจน์ 
1) บริษทัจ าหน่ายสินทรัพยเ์คร่ืองจกัรส าหรับงานขุดเจาะบาดาล (หน้า 30) “หมดหรือยงั” ถา้ยงัคงเหลืออีกเท่าไหร่? 

และมีแผนจะขายหมดเม่ือไหร? 
ค าตอบ:  บริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยเ์คร่ืองจกัรส าหรับงานขดุเจาะบาดาลออกไปทั้งหมดแลว้ 

2) ขอทราบแผนการช าระหน้ีในปีน้ีและปีต่อไปวา่จะมีเป้าหมายใหมี้ D/E Ratio เป็นเท่าใด? 
ค าตอบ:  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีเงินกูร้ะยะยาวคงเหลือประมาณ 22 ลา้นบาท และมี D/E Ratio ท่ี 0.88 เท่า ใน
สถานการณ์ปัจจุบนับริษทัยงัคงนโยบายก าหนดให ้D/E Ratio ไม่เกิน 1 เท่า 
 

****************ขอบคุณ มา ณโอกาสนี*้************** 


