
 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที่  29 สิงหาคม  2559  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 ของบริษทั เลขที่ 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)  ไดก้ าหนดให้มีการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาด
สวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ แนะน ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และตวัแทนผูส้อบบญัชี/ท่ีปรึกษา

กฎหมาย แก่ท่ีประชุม  
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดผงัหอ้งประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ีทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมี

เหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2559  หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนท่ีปรึกษาทางการเงิน         
ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ทั้งน้ีมีผูรั้บมอบอ านาจใน
นามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน 10 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธ ารง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ 
7. นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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9.  นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
10. นายธนัยา หวงัธ ารง กรรมการ 
 

กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม  จ านวน 1 ท่าน 
1. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเส่ียง (ลาป่วย) 

 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน  2  ท่าน 
1.  นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 

      2.  นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม  จ านวน  1  ท่าน 
1. นายปโยธร มุง้ทอง  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขาย 

 

ตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
1. นายโชษิต   เดชวนิชยนุมติั  ผูแ้ทนบริษทัหลกัทรัพย ์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
1. นายพีระวฒัน ์เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจนิดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บาท 
(หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 162,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุ้น) มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระแลว้ 161,999,986 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้
ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 37 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้66,434,544 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 23 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้44,804,386 หุน้ รวมทั้งหมด 60 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนั
ได ้111,238,930 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.6660 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 161,999,986 หุน้ ซ่ึงเกินกว่า
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หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ดงันั้นในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้
ท่ีลงทะเบียน ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 37   66,434,544 41.0089 
  มอบฉนัทะ 23   44,804,386 27.6570 
  รวมทั้งส้ิน 60 111,238,930 68.6660 

 
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายใหน้างสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม  และเป็น  
ผูช้ี้แจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม การประชุม
เป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

 

เลขานุการบริษทั เรียนแจง้หลกัเกณฑแ์ละกติกาการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุม ดงัน้ี 
1. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบ

ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  แต่ละท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนโปรดยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหท่้านต่อไป 

2. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน แลว้จึงจะมีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ี  
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้แจง้ช่ือและ
นามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ย
ทุกคร้ัง 

3. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น  บริษทัไดน้ าคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่ีบนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
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ในกรณีท่ีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอ่ืน 

4. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง  และผูถื้อหุน้หน่ึงราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยก
จ านวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น  ทั้งน้ีใน
การนบัคะแนนจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ด
แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ย หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์  
ยกเว้น วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นมติพิเศษใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ส าหรับวาระท่ี 6 กรรมการและผูบ้ริหารเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และไม่น ามาคิดเป็นจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหท้ าเคร่ืองหมาย
ลงในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะน า
คะแนนท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีมาประชุมและออกเสียงทั้งหมดและ
ประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอให้ท่าน
ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมแลว้ทุกใบ 
 ส าหรับกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีรอยการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามก ากบัใน
บตัรลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

5. บริษทัน าโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสียงส าหรับการ
ประชุมผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัทุกคร้ังท่ีผ่านมา เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบได้
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. จ านวนหุน้รวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้บางท่านท่ี
เขา้มาร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 (หนา้ 81-84) ในหนงัสือเชิญประชุม 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 

จากนั้น เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ด าเนินการประชุมตามก าหนดวาระ 
ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 
 

 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความ    
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระประชุม และหนังสือมอบฉันทะบนหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลในแต่วาระของบริษทั สามารถส่งค าถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ตามช่องทางท่ีก าหนด  แต่ปรากฏว่า  ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าว ส่วนค าถาม
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระจะไดท้ าการช้ีแจงในวาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป   
 

 ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการด าเนินการประชุมจะเรียงล าดบัตามวาระการประชุมท่ีระบุใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั้งแจง้
ช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั    
ผูถื้อหุน้ และ/หรือประโยชนโ์ดยรวม  เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใชส้ าหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษทั
ควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน   
  

 ดงันั้น จึงขอเชิญตวัแทนจากปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั และตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุมน้ี  ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 
1 ท่านยินดีอาสาสมคัรเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ นายุแทน พฒันานิผล เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นสกัขีพยานพยานตรวจนบัคะแนนเสียง จ านวน 2 ท่านดงัน้ี  

1. นายพีระวฒัน ์เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
2. นายอุเทน พฒันานิผล  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 
 ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ได้
จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผู ้
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ถือหุน้ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลา 14 
ว ันนับแต่วันประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(http://www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้น
หรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมมีมติรับรองดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

               บตัรเสีย 0 0    0.0000 
หมายเหตุ  ในวาระท่ี 1 หลงัจากท่ีเร่ิมประชุมไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 38,120 
หุน้  ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 64 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 111,277,050 
หุน้  และบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลการลงคะแนนในวาระน้ี เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที่  2  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 14.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน  
162,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 161,999,986.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
แต่ยังมไิด้ออกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (PHOL-W1) อนัเน่ืองมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทั
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ยอ่ย (ESOP- Warrant)  จึงจ าเป็นตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 14 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท เพ่ือให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 162,000,000.00 บาท ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน 
161,999,986.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 161,999,986 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายออกก่อน 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 14.00 บาท (สิบส่ีบาท) โดยการตดั
หุน้สามญัท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 14 หุน้ (สิบส่ีหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 162,000,000.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อย
หกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
  
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด 
ทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 มีมติอนุมติัการลดทุน จดทะเบียนของบริษทัโดยการ
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ าหน่ายออกจ านวน 14 หุน้ (สิบส่ีหุน้ )มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 162,000,000.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบสองล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 161,999,986 หุน้ (หน่ึงร้อยหกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกหุน้) มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี  
 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน      161,999,986.00 บาท    (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย 
             แปดสิบหกบาท) 
 แบ่งออกเป็น 161,999,986   หุน้    (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย 
            แปดสิบหกหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ   1.00     บาท   (หน่ึงบาท) 
    โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 161,999,986  หุน้    (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย 
                   แปดสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ  ไม่มี  หุน้    (-) 
 
                 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้4. เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (Rights  

Offering) 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้
ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมจ านวน 4 หุน้ (ส่ีหุน้) มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้ (หน่ึงหุน้) กรณีมีเศษของหุน้
เหลือจากการค านวณตามการจดัสรรดงักล่าว ใหปั้ดเศษหุน้นั้นท้ิง โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท (สอง
บาท)  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนไปรองรับการขยายธุรกิจโครงการก่อสร้าง
ระบบน ้าประปาชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัและบริษทัย่อย “บจ.ผลวอเตอร์” ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคตามแผนการใชเ้งินในการก่อสร้างระบบน ้ าประปาชุมชนส าหรับโครงการก่อสร้างบางส่วน
จากจ านวนหลายโครงการท่ีบริษัทประมูลไดแ้ละท่ีคาดว่าจะประมูลไดใ้นอนาคต ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจ
พิจารณา และด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ 
 

 ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ จ านวน 40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
และมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ใน
วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม สอบถามว่าบริษทัย่อยท่ีประมูลงานระบบน ้าประปา
ชุมชน มีงานท่ีไดรั้บและคาดวา่จะไดรั้บงานอีกเป็นจ านวนเท่าใด 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจนิดา กรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจงว่าในปีท่ีผ่านมาถึงตน้ปีรับงานประปาชุมชนในนาม
ของบริษทั ผลธัญญะ จ านวน 140 โครงการ เฉล่ียโครงการละ 3 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 420 ลา้นบาท  
แบ่งเป็นโซนภาคเหนือ 85 งาน ภาคกลาง 18 งาน และภาคอีสาน 10 งาน ภาคตะวนัออก 5 งาน ท่ีเหลือโซนภาคใต ้22 
งาน รวมจ านวน 140 โครงการ 
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 ส าหรับโครงการก่อสร้างน ้าประชุมชนท่ีจะประมูลเพ่ิมใกลเ้คียงกบัของเดิม คาดว่า 150โครงการ ส าหรับ
ปีงบประมาณใหม่โดยจะเร่ิมการประมูลงานไตรมาส 4/2559 ในเดือนตุลาคม ศกน้ี 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่สาเหตุท่ีตอ้งเพ่ิมทุนเพราะช่วงท่ีผา่นมาบริษทัใช ้Debt Financing มาตลอด 
หลงัการเพ่ิมทุนอตัราส่วน D/E Ratio จะต ่าลง บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรับงานไดม้ากข้ึน หากมีการเตรียมความ
พร้อมทางดา้นการเงินใหมี้สภาพคล่องเพียงพอแก่การรับงาน 
 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามท่ีปรึกษาการเงินถึงท่ีมาในการก าหนดราคา
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 2 บาท เพราะค่อนขา้งต ่าและอาจเกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ และเรียกเก็บ
ค่า bill payment ดว้ยหรือไม่ 
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมัติ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาทางการเงิน บล.บมจ. แอพเพิล เวลธ์  เรียนช้ีแจงว่าพิจารณาจาก
หลายปัจจยัประกอบ ทั้งดา้นสภาวะตลาด งบการเงินของบริษทั ความตอ้งการเสนอขายหุน้ และแผนการใชเ้งินของ
บริษทั น ามาก าหนดราคาท่ีเหมาะสมและสามารถเพ่ิมทุนไดต้ามวตัถุประสงค ์ ส่วนค่าธรรมเนียมเรียกเก็บทาง Phol 
รับผิดชอบทั้งหมด 
 ผูถื้อหุ้นสอบถาม เร่ืองวตัถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือน าเงินทุนไปใชก้บังาน
โครงการก่อสร้างระบบน ้าประปาชุมชน จ านวน 80 ลา้นบาท แสดงว่าหากมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมากระทบไม่สามารถน า
เงินเพ่ิมทุนส่วนน้ีไปใช้กบังานอ่ืนไดใ้ช่หรือไม่ และมีโอกาสจะออกหุ้นกูด้ว้ยหรือไม่ เน่ืองจากงานประมูลอาจมี
ความไม่แน่นอน หรืออาจตอ้งส ารองเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองบประมาณภาครัฐ 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา   เรียนช้ีแจงว่าปัจจุบนัใชว้งเงินกูเ้ต็มวงเงิน 200ลา้นบาท รับงานมูลค่า 400 ลา้น
บาท จะน าไปช่วยลดภาระเงินกูส่้วนหน่ึง และตั้งเป้าหมายรับงานโครงการ 600 ลา้นบาทในปี 2560 อีกทั้ง
นอกเหนือจากงานประปาชุมชนยงัมีงานขุดเจาะบาดาลท่ีบริษทัเร่ิมงานไปบางส่วน ซ่ึงจะต้องใช้เงินลงทุนซ้ือ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ส าหรับงานขดุเจาะบาดาลดงักล่าว 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัยงัมีสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ีและมีศกัยภาพท่ี
จะรับงานเพ่ิมเติมตามเป้าหมายท่ีก าหนด หากท่านท่ีติดตามข่าวความเคล่ือนไหวของบริษทัเห็นไดว้่า บริษทัย่อย “ผล 
วอเตอร์” เขา้รับงานบ าบดัน ้าในกลุ่มธุรกิจเอกชน ไดแ้ก่ โรงแรม โรงพยาบาล และอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประมูล
ดงักล่าว ซ่ึงคงจะเป็นลกัษณะเช่นน้ีไปอีกระยะหน่ึง  
 ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัยงัคงสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมหรือไม่ 
 

 ประธานฯ แถลงว่าดว้ยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่า 40% ของก าไรสุทธิ และยงัคงรักษา
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลโดยการจ่ายปันผลอย่างสม ่าเสมอมาตลอด ท่ีผ่านมาคิดเป็นอตัราไม่ต ่ากว่า 60% ของ
ก าไรสุทธิ  จึงเป็นภาระท่ีฝ่ายบริหารตอ้งบริหารงานให้เติบโตและมีก าไรเพ่ือรักษาสถานะของ Dividend Yield 
เทียบเท่าปัจจุบนั 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
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  คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ตามท่ีแจง้มีโครงการมากมายแสดงความเห็นว่า
เงินเพ่ิมทุน 88 ลา้นบาทอาจน้อยเกินไปไม่เพียงพอแก่สภาพคล่อง เพราะการเพ่ิมทุนแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายสูงมี
ความเห็นวา่ควรจะส ารองใหม้ากเพียงพอกบัแผนการใชเ้งินของบริษทั และหากตอ้งช าระเงินกูจ้ะมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ี
สูงกวา่เงินเพ่ิมทุน 
 ประธานฯ แถลงท่ีประชุมวา่หากผูถื้อหุน้ทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามสัดส่วน และใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ทั้งหมด (PHOL-W1) บริษทัจะไดรั้บเงินประมาณ 200 ลา้นบาท มาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งินของบริษทัและไม่เป็นภาระแก่ผูถื้อหุน้มากเกินไป 
 คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าเงินเพ่ิมทุนจ าวน 200 กว่าลา้นบาท 
(ไดม้าจาก RO-80ลา้น PHOL-W1 120ลา้น และ ESOP-Warrant 24ลา้นบาท) ท่ีจะน าไปใชก้บังานโครงการก่อสร้าง
ระบบน ้าประปาชุมชน ส าหรับงบประมาณปี 2560 ตอ้งใชเ้งินประมาณ 450 ลา้นบาท เทียบสัดส่วนรายไดค่้าก่อสร้าง
และปริมาณงานแลว้เสร็จและส่งมอบแลว้เกรงว่าจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอส าหรับการรับงานในอนาคต หรืออาจ
ตอ้งใชเ้งินกูเ้พ่ิมข้ึน 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจนิดา กรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจงวา่ปีน้ีรับงานมูลค่างาน 400 ลา้นบาท เรามีอตัราส่วน 
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 1.55-1.60 เท่า และในปีหนา้อาจไดรั้บงานอีกมูลค่า 600 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบัสดัส่วนเงินเพ่ิมทุนท่ีไดม้าเพียง 80 ลา้นบาท มองว่าอาจไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัมีอตัราส่วน
หน้ีไม่สูงมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายช าระหน้ี และนอกเหนือจากงานประปาชุมชนก็ยงัมีรายไดจ้ากงานอ่ืนๆ มา
สมทบอีก และส่ิงส าคัญท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงคือเร่ืองตน้ทุนทางการเงิน เพ่ือให้มีอตัราผลตอบแทนท่ีดีและรักษา
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอ 
 ประธานฯ กล่าวเสริมว่าก าหนดระยะเวลาแต่ละโครงการประมาณ 120-180วนั กระจายไปตามภูมิภาค
ต่างๆ ไม่กระจุกตวัมากนกั สามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากการจา้งงานผูรั้บจา้งและติดตามผลส าเร็จของงาน 
แมว้่าอตัราก าไรไม่สูงมากประมาณ 12% แต่หากบริหารจดัการไดดี้ ใชท้รัพยากรเหมาะสม ส่งมอบงานตามก าหนด 
ควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ จะสามารถรักษาอตัราก าไรท่ีใกลเ้คียงกบัธุรกิจ Safety 
 ผูถื้อหุ้นสอบถามเร่ืองงานประมูลงานส่วนใหญ่ประมูลในนาม บมจ. ผลธัญญะ และบริษทัย่อย “ผล วอ
เตอร์” มีศกัยภาพเพียงพอแก่การรับงานโดยตรง หรือกูเ้งินไดห้รือไม่ 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจนิดา กรรมการผูจ้ดัการ ตามวตัถุประสงคเ์ดิมบริษทัฯ ตอ้งการแยกธุรกิจน ้าไปยงับริษทั 
ผล วอเตอร์ จ ากดั โดยบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“PHOL”) ด าเนินธุรกิจดา้น Safety ทั้งหมด แต่เน่ืองจาก
เงินทุนจดทะเบียนของบจ. ผล วอเตอร์ ไม่มากจึงเป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ร่วมประมูลงานต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตามงาน
ประมูลท่ีผ่านมาเขา้รับงานในนาม PHOL เป็นส่วนใหญ่ และด าเนินงานโดยบริษทัย่อย “ผล วอเตอร์” เพ่ือสร้าง
ประวติัผลงานอา้งอิงส าหรับการเขา้ร่วมประมูลงานในอนาคตดว้ยตนเอง จึงเป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย โดยในวนั
ขา้งหน้าหาก บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั สร้างประวติัผลงานและมีความพร้อมทุกดา้น มีศกัยภาพแข็งแกร่งเพียง
พอท่ีจะรับงานโดยตรงไดก้อ็าจจะแยกธุรกิจบริหารจดัการน ้าไปยงับริษทัยอ่ยทั้งหมด 
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หนา้ 12 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 คุณนิรันดร์ พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง เป็นผูถื้อหุน้รายใหม่สอบถามราคาเพ่ิมทุน หุน้ละ 2 
บาท เม่ือเทียบกบั IPO ราคา 3.60 บาท สามารถลดราคาเสนอขายไดห้รือไม่ เพ่ือมิใหมี้ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา  เรียนช้ีแจงว่าหากผูถื้อหุน้รายเดิมท่ีมีตน้ทุน IPO ราคา 3.60 บาท และซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนตามสัดส่วน (Rights Offering) ราคา 2 บาท เม่ือเทียบเคียงแลว้เป็นสัดส่วนเดียวกนั และไม่เป็นภาระแก่ผูถื้อหุน้
เดิมมากนกั  
 คุณชวลติ หวงัธ ารง กล่าวเสริมวา่ราคาเสนอขาย 2 หรือ 3 บาท มิใช่ประเดน็ แต่ส่ิงท่ีควรค านึงคือ ผลก าไร
ท่ีสามารถน ามาจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในสัดส่วนเทียบเท่าเดิม ดงันั้น การก าหนดราคาเสนอขาย 2 บาท เป็นราคา
เหมาะสมและมัน่ใจวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บสามารถทดแทนกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้เดิม 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (Rights  

Offering) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1  เพ่ือ 

จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัที่จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) 

 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 ขา้งตน้ บริษทัฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (Rights 
Offering) และเพ่ือเป็นการตอบแทนผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน จึงเห็นสมควรใหมี้การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1) โดยบริษทัจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
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หนา้ 13 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

ทุน (Rights Offering) ในอตัราหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 หุน้ (หน่ึงหุน้) จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หน่ึง
หน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
1 หุน้ (หน่ึงหุน้) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  และใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมายมีอ านาจพิจารณา ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-
W1) ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ใน
วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลในการก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิของ PHOL-W1 ระยะเวลา 2 ปี ขณะท่ี ESOP-Warrant ระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม 
ในกรณีท่ีราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง และระยะเวลาการใชสิ้ทธิใน 3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี แสดงวา่พนกังานสามารถใชสิ้ทธิเม่ือใดกไ็ด ้
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมตั ิ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาการเงิน บล.บมจ. แอพเพิลเวลธ์ ช้ีแจงว่าการก าหนดระยะเวลา
ของ PHOL-W1 ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งินของบริษทั ส่วน ESOP-Warrant ระยะเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้
พนกังานท างานกบับริษทัระยะยาวและเป็นการตอบแทนแก่พนกังานท่ีมีความตั้งใจและทุ่มเทในการท างาน   
 ส าหรับระยะเวลาการใชสิ้ทธิ แบ่งสัดส่วนเป็น 3 คร้ัง โดยพนกังานสามารถใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
ก าหนดแบ่งเป็น 3 คร้ัง สัดส่วน 30:30:40 จนครบอายุ 3 ปีของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร  และ
สามารถน าไปสมทบใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยก็ได ้ และหากเกิด Dilution effect จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีก าหนด 
 คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุม สอบถามกรณี ESOP-Warrant หากพนกังานท่ียงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร แสดงวา่พนกังานสามารถใชสิ้ทธิและแปลงสภาพหุน้สามญัเพ่ือใชสิ้ทธิรับเงินปันผล
ซ่ึงอาจเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้เดิมดว้ยกไ็ด ้และขอช่ืนชมบริษทัท่ีจดัสรร ESOP-Warrant ลงสู่ระดบัพนกังานอย่าง
ทัว่ถึง 
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมตั ิ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาการเงิน เรียนช้ีแจงว่างพนกังานสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิน าไปสมทบใชสิ้ทธิในคราวต่อไปไดต้ามสัดส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรและยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ดงักล่าว ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินจ านวน ESOP-Warrant 8,000,000 หุน้   

 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 14 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ในจ านวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(PHOL-W1) ในจ านวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่กรรมการ 
และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย คร้ังที่ 1 (ESOP-Warrant) 

 ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขาย 8,000,000 หน่วย (แปดลา้นหน่วย) จดัสรรหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) ซ่ึงเป็นการจดัสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด โดยไม่คิดมูลค่า และอตัราการใช้
สิทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดจ้ านวน 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) 
ราคาเสนอขาย 3.00 บาท อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี (สามปี) นับแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังมี
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4   
 

 ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
ท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั  เป็น



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 15 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

การตอบแทนใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการท างานใหแ้ก่บริษทั และเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ
บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมท างานให้แก่บริษัทในระยะยาว และให้
คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจพิจารณา ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณพรศักดิ์  ชัยวณิชยา ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) สอบถามเร่ืองวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาก าหนดการใชสิ้ทธิ มิไดร้ะบุเง่ือนไขการใชสิ้ทธิในแต่ละคราวสามารถน าไปสมทบ
ใชไ้ดใ้นคราวต่อไปหรือไม่ 
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมตั ิ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาการเงิน เรียนช้ีแจงว่าพนกังานสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิน าไปสมทบใชสิ้ทธิในคราวต่อไปไดต้ามสัดส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรและยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ดงักล่าว 
  โดยท่ีประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมหมายเหตุต่อทา้ยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1-3 ตามท่ีระบุในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้หนา้ 
62 ดงัน้ี  
  “ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพ่ือน าไปใชว้นัก าหนดใชสิ้ทธิคราวต่อไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ” 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการและ
พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) จ านวน 8,000,000 หน่วย (แปดลา้นหน่วย) และมอบ
อ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
 

 ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระน้ี จ านวน 104,185,160 เสียง จากจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งส้ิน 
111,277,050 เสียง 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 16 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

            ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน 43 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 7,091,890 หุน้ จาก
จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม จ านวน 111,277,050 หุน้    

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 43 7,091,890 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 
จ านวน 161,999,986.00 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
250,999,978.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ประธานฯ  เสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 
88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจด
ทะเบียนตามวาระท่ี 2) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนั
เกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน
เกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

(1) จ านวน 40,499,996.00 บาท (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกบาท) โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 (ส่ี) หุน้เดิมต่อ 1 (หน่ึง) หุน้สามญัใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ด
เศษของหุ้นนั้นท้ิง โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะจองซ้ือหุ้นในจ านวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได ้ในราคาท่ี
เสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาท) ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลืออนัเน่ืองมาจากการจองซ้ือ
ของผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมขา้งตน้ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
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หนา้ 17 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

มอบหมายมีอ านาจและดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือในจ านวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ไดอี้กในราคา
เสนอขายเดียวกนั ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจดัสรร 

(2) จ านวน 40,499,996.00 บาท (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกบาท) โดยการออกหุ้น 
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 1  ซ่ึงเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ (PHOL-W1) 

(3) จ านวน 8,000,000.00 บาท (แปดลา้นบาท)โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  8,000,000 หุน้ (แปด
ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-
Warrant) 
 

 ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 
เดิมจ านวน 161,999,986.00 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
จ านวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0   0.0000 
 

 

 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 18 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ 

ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 7 ขา้งตน้  
จึงจ าเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จ านวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้
แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็
ลา้นเก้าแสนเกา้หม่ืนเก้าพนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 2) เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันั้น จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ
บริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี  
 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด
    สิบแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น 250,999,978   หุ้น   (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด
    สิบแปดหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ    1.00      บาท  (หน่ึงบาท) 
    โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 250,999,978  หุน้  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด
    สิบแปดหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้  (-) 
 
 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 19 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

              บตัรเสีย 0 0 0.0000 
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพ่ือ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) (2) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1 ซ่ึงเสนอ 
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดยไม่คิดมูลค่า และ (3) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัที่ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั คร้ังที่  
1 (ESOP-Warrant) 

ประธานฯ ช้ีแจงท่ีประชุมวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมในวาระท่ี 7 จึงจ าเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวน 88,999,992.00 บาท 
(แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 88,999,992 
หุน้ (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหก
บาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 2) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบ
ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน  40,499,996 หุ้น (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ี
ถืออยู่ (Rights Offering) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 20 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,499,996  หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ท่ีออกและจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
ไดรั้บการจดัสรร (PHOL-W1) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000 หุน้ (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึง
บาท) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีออกและ
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยคร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ตามโครงการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ตามวาระท่ี 6 ขา้งตน้ 

 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามรายละเอียดท่ีระบุขา้งตน้  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ (1) เสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) (2) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึง
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1) โดยไม่คิดมูลค่า และ (3) เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  ภายหลงัเสร็จส้ินการพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมได ้ไม่วา่จะเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระประชุมในคร้ังน้ี 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดต้อบขอ้ซกัถามและรับ
ฟังความเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 21 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุม สอบถามรายละเอียดความคืบหนา้เก่ียวขอ้งกบั
งานประปาส่วนภูมิภาค และ  
 คุณพรศักดิ์  ชัยวณิชยา ผูรั้บมอบฉันทะจาก TIA สอบถามเร่ืองงานประมูลท่ีอยู่ระหว่างอนุมติัยื่น
ประมูลงานในนามของบริษทัใด และ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จะมีโอกาสเขา้ประมูลงานโดยตรงเม่ือใด 
 คุณพรศักดิ์  ชุนหจินดา  ช้ีแจงว่าบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเพียง 10 ลา้นบาท อีกทั้ ง
ขอ้จ ากดัหลายดา้นทั้งคุณสมบติัของผูรั้บจา้ง บุคลากรดา้นวิศวกร ประวติัผลงาน  จึงยงัไม่สามารถเขา้ยื่นประมูลงาน
ดว้ยตนเองได ้จึงตอ้งยื่นประมูลในนามของบริษทัแม่ “บมจ.ผลธัญญะ” ทั้งน้ี อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผูรั้บจา้งของการประปาส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถรับงานโดยตรงไดใ้นอนาคต
อนัใกลน้ี้  
 คุณนิรันดร์ พงษ์กล ่า ถือหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวว่าเป็นนักลงทุนรายใหม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
พบปะนกัลงทุนไตรมาส 2 ท่ีผ่านมาเห็นว่าบริษทัน้ีน่าสนใจ แต่ยงัไม่ทราบขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทั จึงขอค าอธิบายรายละเอียดธุรกิจแก่ท่ีประชุมทราบ และคาดหวงัจะไดใ้ชบ้ริการรถรับส่งของบริษทัในการ
เดินทางมาประชุมแต่ใหแ้จง้ล่วงหนา้ 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ไดใ้หข้อ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยสรุป หลกัๆ มี 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Safety) 
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลท่ีใชัในวงการอุตสาหกรรมเป็นหลัก 2) กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม (CE) อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในห้องสะอาดเพ่ือความปลอดภยัของสินคา้  3) กลุ่มสินคา้และ
บริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค (Water) รวมถึงการจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบบ าบดัน ้าส าเร็จรูปและการใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประธานฯ แถลงแก่ท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทัค านึงถึงระยะทาง ความสะดวกในการเดินทางของผู ้
ถือหุน้ ท่ีมาประชุม ซ่ึงไดป้รึกษาหารือวา่จะจดัประชุมคราวต่อไปใกลบ้ริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก/มีรถไฟฟ้าผ่าน 
ส่วนเร่ืองการจดัเยี่ยมชมกิจการ จะจดัแยกต่างหากจากการประชุมผูถื้อหุน้และหากมีจะเผยแพร่แก่นกัลงทุนทราบ 
 คุณนิรันดร์ พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามบริษทัเร่ืองสัดส่วนรายไดแ้ละอตัราก าไร
ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่สดัส่วนรายไดธุ้รกิจหลกัมาจาก Safety 
60% CE 10% และ Water 30% ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้มาจากธุรกิจหลกัคือ Safety และ CE ส่วนธุรกิจน ้าคาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ 
 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะเร่ืองรายงานประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเตม็ หากเป็นไปไดป้ระสงคจ์ะไดอ่้าน
รายงานการประชุมฉบบัเตม็ หรือส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  
 



 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 22 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 ประธานฯ ช้ีแจงว่าตามแนวทางปฏิบติับริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จภายใน 14วนั 
โดยแจง้ข่าวผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย ์(Set Portal) และเผยแพร่รายงานฉบบัเตม็บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดอ่้านและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและแจง้กลบัภายในเวลา 30 วนั แต่อย่างไรก็ตาม
เร่ืองส่งรายงานประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้ทุกรายบริษทัขอรับไวพิ้จารณาต่อไป 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง แจง้แก่ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมคร้ังน้ีมีผู ้
ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมมากกวา่คร้ังก่อน และกล่าวช่ืมชมบริษทัฯ ท่ีใหผ้ลตอบแทนรูปเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ สม ่าเสมอ 
และผลตอบแทนโบนสัแก่กรรมการคิดจากอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงแตกต่างจากบริษทัอ่ืนส่วน
ใหญ่จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทั   
 คุณสมพงศ์ ชิตวัฒนานนท์  ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง เป็นนักลงทุนรายใหม่ท่ีซ้ือหุ้น Phol ขอ
สอบถามธุรกิจประมูลประปาชุมชน เป็นงานก่อสร้างอุปกรณ์ หรือขายสารกรองดว้ย และหลงัจากการส่งมอบงานมี
ระยะเวลารับประกันผลงานอย่างใด และมองว่าธุรกิจ CE อาจไม่โตเป็นไปตามทิศทางการชะลอตัวของกลุ่ม
อุตสาหกรรม อีกทั้งบริษทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกลมีแนวโนม้จะขยายธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด  
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงว่าบริษทัเป็นผูอ้อกแบบ จดัซ้ือและ
ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด (EPC) มีระยะเวลารับประกนัผลงาน 2 ปี หลงัจากส่งมอบงานแลว้ยงัดูแลบริการหลงัส่ง
มอบและติดตามต่อยอดธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส้ินเปลืองต่างๆ ดว้ย 
  ดา้นการแข่งขนัหรือผูป้ระมูล งานประปาชุมชนส่วนใหญ่กระจายไปยงัพ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออก ภาคกลาง ซ่ึงบมจ. ผลธญัญะ เป็นบริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เขา้ไปบุกเบิกงานดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ 
ใช้ผูรั้บจา้งรายย่อยในพ้ืนท่ีเข้าไปด าเนินงานภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษทั รวมถึงการสนับสนุน ให้การ
ช่วยเหลือเร่ืองการเจรจาต่อรองกบัภาครัฐ เพ่ือใหผู้รั้บจา้งทอ้งถ่ินท างานไดต้ามเป้าหมาย อีกทั้งมีทีมงานทัว่ทุกภาค 
ท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัมีศักยภาพในการรับงานเพ่ิมข้ึน และถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 แลว้
เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมน้ี และจะน าข้ึนเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมี
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขท่ีมีนัยส าคญั โปรดแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั
หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี 
 

 ประธานฯ หากท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ท่ี
เหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
 

http://www.pdgth.com/
mailto:cs@pdgth.com%20ภายใน


 

                                    รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 23 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน โดยมีจ านวน     
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมข้ึนจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม รวมทั้งส้ินเป็น 65 ราย นบั
จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 111,277,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6897 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  
 
 

ปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.10 นาฬิกา 
 
                
       

     ลงช่ือ......................................................ประธานท่ีประชุม 
                            ( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจิดา ) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
 
     

                           

     ลงช่ือ......................................................เลขานุการท่ีประชุม 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )          
  


