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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

ครั$งที& 1/2554 

วนัศุกร์ที&  22  เมษายน  2554  เวลา 14.00น. 

ณ  ห้องบอลรูม 2 ชั$น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที& 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 
    _________________________________________________________ 
 
 นายประยูร วเิวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�ประธานของที�ประชุม  
 

 นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี ครั. งที� 1/2554  พร้อมกบัแนะนาํคณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริหารของบริษทั 
ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี  และผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั ที�เขา้ร่วมประชุมเพื�อชี. แจงและตอบขอ้ซกัถาม
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 
 

 กรรมการบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม   
1. นายประยรู  วิเวชภูวนนท ์ ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ 
3. นายชวลิต  หวงัธาํรง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
4. นายธีรเดช  จารุตั.งตรง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
5. รศ.ดร.เสกศกัดิ;    จาํเริญวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
7. นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุม   
1. นายพรศกัดิ;   ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายบุญชยั   สุวรรณวฒิุวฒัน์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภาคกลาง 
3. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุปผา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 

      4. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Government & Retail 
      5. นายชยกฤต  พงศภ์พไพบูลย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภูมิภาค 
 6. นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 7. นายธนัยา   หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

 

 ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์  ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
2. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
3. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
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 ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
1. นายณฐัพล พุทธานุภาพ ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมาย 
2. นายชยัวฒัน ์แจง้จิตร ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมาย 

 
เริ�มการประชุมเวลา 14.10 น. 
 

ประธานฯ  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั. งที� 1/2554 และแจง้ใหที้�ประชุม    
ทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 54 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้51,344,584 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ที�
มอบฉนัทะ จาํนวน 22 ราย รวมเป็นจาํนนหุน้ได ้36,973,101 หุน้  รวมเป็นผูถื้อหุน้ที�มาประชุม จาํนวน 76 ราย  
รวมจาํนวนหุ้นไดท้ั.งสิ.น 88,317,685 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 65.4205 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั.งหมดจาํนวน 
135,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  ประธานฯ ได้แต่งตั. งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทัเป็น
เลขานุการที�ประชุม และไดข้อให้เลขานุการที�ประชุมชี.แจงถึงวิธีการและขั.นตอนการออกเสียงลงคะแนนและ
กติกาการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมดงันี.  

1. นบัผูถื้อหุน้หนึ�งหุน้เท่ากบัหนึ�งเสียง  และผูถื้อหุน้หนึ�งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ�งเท่านั.น  จะแบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ ทั.งนี. ในการนบัคะแนน  จะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ.นอีกหนึ� ง
เสียงเป็นเสียงชี.ขาด เวน้แต่เรื�องที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การประชุมและการลงคะแนนเสียงดาํเนินไปโดยเรียงลาํดับตามวาระการประชุม ในหนังสือเชิญ

ประชุม 
4. สาํหรับการลงคะแนนเสียง  ประธานในที�ประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ถา้ผู ้

ถือหุ้นเฉพาะที�ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครื�องหมายลงในช่องไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนเสียง และยกมือเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ะละวาระและประกาศผลการนบัคะแนนสรุปผลการลงมติในแต่ละ
วาระใหที้�ประชุมทราบ 

5. ผูถื้อหุน้ที�ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ที� จะ
ถือวา่เห็นดว้ยตามที�ประธานเสนอต่อที�ประชุม 

6. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์ออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ที� เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

7. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
วาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
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ส่วนผูถื้อหุน้ที�ไดม้อบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของ 

บริษทัเพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั.น บริษทัไดน้าํคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้บนัทึกรวมไวใ้นเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้  
 

นอกจากนี.  กรรมการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะไม่ใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงใน 
วาระที�มีส่วนไดเ้สียในการประชุมครั. งนี.  ยกเวน้กรรมการอิสระที�ไดรั้บมอบฉนัทะ 
 สาํหรับการตรวจนบัคะแนน ไดมี้การตั.งสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน3 ท่าน ดงันี. คือ นางสาว
จิตรลดา รามศิริ ผูแ้ทนของบริษทัผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั นายณัฐพล พุทธานุภาพ ผูแ้ทน
บริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั  สาํหรับสกัขีพยานอีก 1 ท่าน ประธานที�ประชุมไดค้ดัเลือกจากผูถื้อหุน้ที�เสนอตวั
ไดแ้ก่ นางรสลิน นมัคนิสรณ์ 
  
 หลงัจากนั.น ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี.  
 

วาระที&  1    เพื&อพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั$งที& 1/2553 เมื&อวนัที& 23 เมษายน 2553 

 ประธานฯ  นาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ครั. งที� 1/2553 เมื�อ
วนัที� 23 เมษายน 2553 ซึ� งคณะกรรมการห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 ในระหวา่งการประชุมวาระนี. มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ.น จาํนวน 4 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 10 
หุน้ นบัรวมเป็นผูที้�เขา้ร่วมประชุมในวาระนี.ทั.งสิ.นจาํนวน 80 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมทั.งหมด
จาํนวน 88,317,695 หุน้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานดงักล่าว 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ข 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั. งที�  1/2553   เมื�อวนัที�       
23 เมษายน 2553 
 
 ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั. งที� 1/2553 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2553 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี.  
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.จาํนวนผูอ้อกเสียง 80 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้88,317,695 หุน้ 
 เห็นดว้ย 88,287,695 เสียง คิดเป็น 99.9660% ของจาํนวนเสียงทั.งหมดของ   

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น    0.0000% ของจาํนวนเสียงทั. งหมดของ   

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 งดออกเสียง        30,000 เสียง คิดเป็น    0.0339% ของจาํนวนเสียงทั. งหมดของ   

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที&  2   เพื&อรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2553 

    ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี สิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 
ซึ�งแสดงรายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2553 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงั  
สือเชิญประชุมแลว้ และประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายธีรเดช จารุตั.งตรง กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวรายงาน
สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2553  
 ในระหว่างการประชุมวาระนี. มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ.น จาํนวน 14 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 
138,891 หุน้ นบัรวมเป็นผูที้�เขา้ร่วมประชุมในวาระนี.ทั.งสิ.นจาํนวน 94 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม
ทั.งหมดจาํนวน 88,456,586 หุน้ 
 
 นายธีรเดช จารุตั$งตรง กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2553  สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2553 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบดงันี.   
 ผลการดาํเนินงานมีรายไดร้วม ปี 2553 เป็นมูลค่า 646.83 ลา้นบาท เป็นจาํนวนที�เพิ�มขึ.นประมาณ 170 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 36 โดยประมาณเมื�อเทียบกบัปี 2552 อนัมีผลสืบเนื�องมาจากคาํสั�งซื.อที�เพิ�มขึ.นจาก
การฟื. นตวัของภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกโดยรวมจากปี 2552 ซึ�งบริษทักไ็ดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั 
 เมื�อเทียบโครงสร้างรายไดจ้ากการขายในปี 2553 ซึ� งมีการขยายธุรกิจใหม่มีรายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์พื�อ
การบาํบดันํ.าร้อยละ 0.7 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 ลา้บาท และการออกแบบประกอบและติดตั.งระบบบาํบดันํ.า 
ร้อยละ 2.79 คิดเป็นมลูค่าประมาณ 18 ลา้นบาท และธุรกิจอาชีวอนามยัความปลอดภยัและอื�นๆ ร้อยละ 96.51 คิด
เป็นมลูค่าประมาณ 624 ลา้นบาท 
 ผลการดาํเนินงาน กาํไรขั.นตน้ กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิปี 2553 เติบโตกว่าร้อยละ 43 
ร้อยละ 105 และร้อยละ 114 ตามลาํดบัของปี 2552 โดยประมาณ 
 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ ปี 2553 คิดเป็นอตัราร้อยละ 16.88  เติบโตกว่าร้อยละ 56 เมื�อเทียบกบัปี 
2552 โดยประมาณ 
 ฐานะการเงินของบริษทั มีสินทรัพยที์�เพิ�มขึ.นในปี 2553 คิดเป็นอตัราร้อยละ 35.19 เมื�อเทียบกบัปี 
2552 และมีหนี. สินรวม 200.66 ลา้นบาท เพิ�มขึ.นจากปี 2552 เป็นมลูค่า 6.85 ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2553 มีมลูค่า 119.10 ลา้นบาท เพิ�มขึ.นร้อยละ 42.05 เมื�อเทียบกบัปี 2552 
 นอกจากนี.  บริษทัยงัไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาองค์กร โดยบริษทัไดรั้บใบรับรองคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน  ISO9001:2008 จาก UKAS & GLOBAL และยงัไดเ้ริ�มนาํโครงการบริหารคุณภาพทั�วทั.งองคก์ร 
(Total Quality Management “TQM”) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รเพื�อช่วยในการพฒันาศกัยภาพขององคก์รและ
พฒันาความรู้ความสามารถพนกังานโดยมีเป้าหมายใหไ้ดรั้บรางวลับริหารสู่ความเป็นเลิศภายในระยะเวลา 5 ปี 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
คาํถาม:  โดยคุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ในปี 2552 และ 2553 บริษทัฯไดเ้พิ�มสายธุรกิจบาํบดันํ!าเสีย ซึ� งน่าจะเป็น Growth Area ในอนาคตขอ
ทราบแนวโนม้อตัราการเติบโตของธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

คุณชวลิต หวังธํารง  ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร:  โดยทั�วไปธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั       
จะเติบโตตาม GDP ของประเทศโดยเฉพาะภาคการผลิต ดว้ยศกัยภาพการบริหารจดัการที�มีอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี�ย
ของอุตสาหกรรม คาดคะเนว่าเราน่าจะโตมากกว่า 18% ของค่าเฉลี�ย โดยคาดว่าธุรกิจอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัจะมีอตัราการเติบโตถึง 15% ส่วนธรุกิจบาํบดันํ!าเสียป็นธุรกิจใหม่ที�เริ�มตน้จากศูนย ์เป็นสิ�งที�คาดคะเน
ไดค่้อนขา้งยาก แต่เชื�อวา่การเติบโตกเ็ป็นปริมาณที�ไม่นอ้ยเช่นกนั 

 
คาํถาม: ปัจจุบนัมีกาํไรสทุธิ 5-6% ของยอดขาย การมีธุรกิจใหม่เขา้มามีโอกาสทาํใหอ้ตัรากาํไรลดลงหรือไม่ 

คุณชวลติ หวงัธํารง  ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร: กาํไรสุทธิขึ!นกบัยอดขาย แต่ค่าใชจ่้ายไม่ไดเ้พิ�มตาม
ยอดขาย ในส่วนธุรกิจบาํบดันํ!าไม่สามารถ Predict ได ้แต่ธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที�ดาํเนินมามาก
วา่ 30 ปี โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นช่วงอตัรา 7-8% หรือมากกวา่นี!หากภาวะเศรษฐกิจดี 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัในรองปี 2553 
สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 
 ที�ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
  
วาระที&  3 พจิารณาและอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจาํปี 2553 สําหรับปีสิ$นสุดวนัที&  

 31 ธันวาคม 2553 ซึ&งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจาํปี  
2553 สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2553  ซึ� งแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2553 
ที�ผ่านมา ทั.งนี.  งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จาํกดั โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2553 ที�ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
คาํถาม: โดยคุณมะลิ โชติเรืองประเสริฐ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. กระแสเงินสดปี 2553 มีมากกว่าปี 2552 เป็นจาํนวนมาก บริษทัจะนาํไปลงทุนดา้นใดเพื�อก่อใหเ้กิด
ประโยชน ์
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ประธานฯ  เงินสดที�ไดจ้ากการจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ก่ประชาชนทั�วไปในการนาํบริษทัเขา้จดทะเบียน     
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดน้าํมาลงทุนในส่วนของสินคา้เพื�อการจาํหน่าย เพื�อสร้างกาํไรและผลตอบแทน
ที�ก่อใหเ้กิดสินทรัพยเ์พิ�มขึ!น ปัจจุบนัผลตอบแทนประมาณ 7% ซึ� งคณะกรรมการบริษทักไ็ดมี้การพิจารณานาํเงิน
ส่วนนี!ไปเสริมสร้างและก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ�มสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
2. ลกูหนี! ที�ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บจาํนวน 2,223,430 บาท เป็นลกูหนี!ตามบญัชีที�ยงัไม่เรียกเกบ็หรือลูกหนี!คา้ง

ชาํระ 

คุณพรศักดิ* ชุนหจินดาผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี! แจงว่าจากงบการเงินรวมลูกหนี! ที�ยงั
ไม่ไดเ้รียกเกบ็จาํนวน 2,223,430 บาท เป็นยอดลกูหนี! ที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี!ไปยวัลูกคา้ สาเหตุมาจากการรับรู้
รายไดที้�เกิดจากธุรกิจบริการของบริษทัยอ่ยซึ�งจะรับรู้รายไดต้ามสดัส่วนปริมาณงานที�แลว้เสร็จ  

 
คาํถาม: โดยว่าที( รต. ชาตชิาย วงัศิริไพศาล  

จากผลประกอบการยอ้นหลงั 3ปี ในส่วนของค่าใชจ่้ายมีอตัราการเติบโตที�เพิ�มขึ!นในปี 2551 ลดลงในปี 
2552 และขยบัสูงขึ!นในปี 2553 แต่เมื�อเปรียบเทียบแลว้อตัราการเติบโตในปี 2553 ยงัไม่เท่ากบัปี 2551 บริษทัมี
มุมมองเช่นใด 

คุณชวลิต หวังธํารง  ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร:  ปี 2553 มีรายไดย้อดขายสูงกว่าปี 2551 แต่กาํไรสุทธิ
นอ้ยกวา่ปี 2551 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขายทรัพยสิ์นอาคารสาํนกังานเดิมที�ประชานิเวศนใ์นปี 2551 ทาํใหมี้
กาํไรสุทธิปี 2551 สูงกวา่ปี 2553   
 
คาํถาม: เนื�องจากใกลก้าํหนดปิดงบการเงินไตรมาส 1/2554 ขอใหเ้ปรียบเทียบงบไตรมาส 1/2554 กบั 1/2552 
และ 1/2553 

ประธานฯ  ชี! แจงว่าขอ้มูลผลประกอบการไตรมาส 1/2554 อยู่ระหว่างการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
และยงัไม่ไดส่้งขอ้มูลแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงยงัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนได ้แต่
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการของบริษทัให้มีผลการดาํเนินงานที�มีความ
มั�นคงในฐานะการเงินและมีการเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจาํปี 
2553 สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 
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 ที�ประชุมมีมติอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํปี 2553 สําหรับปีสิ.นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ซึ� งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี.  
 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.จาํนวนผูอ้อกเสียง 94 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้88,456,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 88,456,586 เสียง คิดเป็น 100.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   
วาระที&  4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2553 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ รายงานว่าในปี 2553 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 42.60 ลา้นบาท คิด
เป็นกาํไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.43 บาท ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ� งมีกาํไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 14.01 ลา้นบาท และคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.15 บาท และเมื�อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษทัมี
กระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 จึงเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ดงัต่อไปนี.  

1. จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจาํนวน 6,350,000 บาท เพื�อเป็นเงินสํารองตาม
กฎหมายครบจาํนวนตามทุนจดทะเบียนของบริษทั 

2. จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.53) รวม
กบัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในปี 2553 อีกในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ต่อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2553 รวมเป็นจํานวนเงิน 
62,250,000 บาท (หกสิบสองลา้นสองแสนหา้หมื�นบาทถว้น) 
 

 ดงันั.น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีกในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 13,500,000 บาท  
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2554 และใหร้วบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัที� 4 พฤษภาคม 2554 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2554 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
 

หนา้ 8 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานในปี 2553 และการ
จ่ายเงินปันผล 
 
 ที�ประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานในปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ดงันี.  
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.รวมจาํนวนผูอ้อกเสียง 94 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้88,456,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 88,456,586 เสียง คิดเป็น 100.0000% ของจาํนวนเสียงทั.งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจาํนวนเสียงทั.งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจาํนวนเสียงทั.งหมด 

 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   

วาระที& 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั$งกรรมการใหม่แทนกรรมการที&พ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
 ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนด
วาระนั.น เนื�องจากขา้พเจา้ นายประยรู วิเวชภูวนนท ์กรรมการและประธานกรรมการและประธานในที�ประชุม 
และ ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา กรรมการและรองประธานกรรมการ  เป็นกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระที�
ได้รับการเสนอชื�อให้กลับเข้าดาํรงตําแหน่งในครั. งนี. ด้วย จึงขอเชิญ รศ.ดร.เสกศักดิ;  จาํเริญวงศ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที�ประชุมเพื�อดาํเนินการประชุมในวาระนี.แทน 
 
 ประธานฯ โดย รศ.ดร.เสกศกัดิ;  จาํเริญวงศ์ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั.งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี.  
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 20 
กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั. ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบักรรมการหนึ� งในสาม 
(1/3) โดยผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการไปนั.น อาจจะไดรั้บเลือกกลบัเขา้มารับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้
 

 กรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั. งนี.   คือ  
 1.  นายประยรู วิเวชภูวนนท ์  กรรมการ และประธานกรรมการ 
 2.  ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
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หนา้ 9 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 
 คณะกรรมการบริษทัซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั.งสองท่าน 
เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์รและพร้อมที�จะปฏิบติัหนา้ที�ที�
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ ซึ�งที�ผา่นมาผลการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการไดส้ร้างคุณประโยชน ์
แก่บริษทัเป็นอย่างมาก  จึงเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตั.งกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั.งสองท่าน กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 
 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระเป็นรายบุคคล  
เพื�อใหท่้านผูถื้อหุ้นสามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการแต่ละรายที�ตอ้งออกตามวาระ 
และไดรั้บการเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั.งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�งไดอ้ย่างละเอียดถี�ถว้น 
โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ประสงคใ์หก้ารลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั.งกรรมการมี
ความโปร่งใสในการนบัคะแนนมากยิ�งขึ.น  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั.งที�เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง  และเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้หลงัจากลงคะแนน

เสียงครบทั.ง 2 ท่านแลว้ โดยกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งใหง้ดออกเสียงในการลงมติคะแนนเสียงของตนเอง  ดงั
มีรายชื�อดงัต่อไปนี.  
 1. นายประยรู วิเวชภูวนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการ  
 2. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา  กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
 
 ประธานฯ โดย รศ.ดร.เสกศกัดิ;   จาํเริญวงศ ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ที�ประชุมมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั.งกรรมการทั.งสองท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง 
ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี.  
 

 1. นายประยรู วิเวชภูวนนท ์  
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.รวมจาํนวนผูอ้อกเสียง 94 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้88,456,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 88,456,586 เสียง คิดเป็น 100.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น         0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หนา้ 10 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 
 

 2. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.รวมจาํนวนผูอ้อกเสียง 94 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้88,456,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 88,446,086 เสียง คิดเป็น 99.9881% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย        10,500 เสียง คิดเป็น    0.0118% ของจาํนวนเสียงทั. งหมดของ   

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                0 เสียง คิดเป็น    0.0000% ของจาํนวนเสียงทั. งหมดของ   

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที&  6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั$งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 ประธานฯ นาํเสนอที�ประชุมพิจาณาอนุมติัแต่งตั.งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทั.งนี.
เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ว่าดว้ย ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามแนวปฏิบติัที�ดี นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งจดัใหมี้ตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมการควรพิจารณาจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื�นเพื�อ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี และช่วยศึกษากลั�นกรองงานตามความจาํเป็น โดยเฉพาะในกรณีที�ตอ้งอาศยัความเป็นกลาง
ในการวินิจฉยั และควรกาํหนดนโยบาย บทบาท หนา้ที�รับผิดชอบ กระบวนการทาํงานอยา่งชดัเจน 
  
 ดังนั. น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั. ง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไป
ดว้ยกรรมการบริษทั (ที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) อย่างนอ้ยจาํนวน  3 ท่าน  และอย่างนอ้ยตอ้งมี  1 ท่านเป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีโครงสร้างขอบเขตอาํนาจและหนา้ที�รับผิดชอบ ตามเอกสารที�ส่งใหแ้ลว้ โดยมีองคป์ระกอบดงันี.  
 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 2.  รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 3. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
คาํถาม:   โดยคุณพงศธร วณิชเสถียร ขอหารือว่าโดยปกติคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีความจาํเป็นตอ้งให้ที�
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 ประธานฯ ชี!แจงวา่ เนื�องจากบริษทัไดเ้ขา้จดะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ เป็นครั! งแรก และมี
กาํหนดการแต่งตั!งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในห้วงเวลาที�จะมีการประชุมผูถื้อหุ้น ทาง
คณะกรรมการบริษทั จึงไดมี้ความเห็นวา่ควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัในคราวแรก 
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หนา้ 11 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั.งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนตามที�เสนอ 
 
 ที�ประชุมซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงของผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั.งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตามที�
เสนอ  
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.รวมจาํนวนผูอ้อกเสียง 91 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 87,796,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 87,796,586 เสียง คิดเป็น 100.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที& 7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2554 

 ประธานฯ  เนื�องจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมติที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบโดยคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทัเมื�อเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ธุรกิจประเภทเดียวกนั เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

2554 โดยมีรายละเอียดดงันี.  
1. ค่าบาํเหน็จกรรมการ 

    ปี 2553 ค่าตอบแทนที�เป็นบาํเหน็จกรรมการ จาํนวน 600,000 บาท โดยแบ่งจ่ายให้แก่กรรมการที�
มิใช่ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ท่าน ๆละ 120,000 บาท 
    ปี 2554 ขึ.นอยู่กบัผลประกอบการของบริษทั (ค่าบาํเหน็จรวมค่าเบี. ยประชุมกรรมการแลว้ปีละไม่
เกิน 2 ลา้นบาท) 
 

2. ค่าเบี.ยประชุมกรรมการ มีดงันี.  
 คณะกรรมการบริษทั 

 -ประธานกรรมการ   15,000 บาท/ครั. ง 
 -รองประธานกรรมการ   10,000 บาท/ครั. ง 
 -กรรมการ    10,000 บาท/ครั. ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  -ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท/ครั. ง 
  -กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 10,000 บาท/ครั. ง 
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หนา้ 12 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  -ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท/ครั. ง 
  -กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  10,000 บาท/ครั. ง 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
 ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2554 ทั.งนี. ใหมี้ผลตั.งแต่
วนัที�ผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นตน้ไป 
 
 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2554 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.รวมจาํนวนผูอ้อกเสียง 90 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้87,776,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 87,776,586 เสียง คิดเป็น 100.0000% ของจาํนวนเสียงทั.งหมด 
 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น         0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระที&  8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั$งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2554 
 ประธานฯ กล่าวว่า เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120  
กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั.งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึ� งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นควรเสนอที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั.งผูส้อบบญัชีรายเดิมจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2554 อีกวาระหนึ�ง โดยมีนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500  หรือนายวิชยั รุจิตา

นนท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 แห่งบริษทั 
เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2554 เป็นจาํนวน
เงิน 580,000 บาท เพิ�มขึ.นจาํนวน 80,000 บาทจากค่าสอบบญัชีปี 2553 คิดเป็นอตัราร้อยละ 16 
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 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและแต่งตั.ง บริษทั เอเอ็น

เอส ออดิท จาํกดั โดยมีนายอธิพงศ์  อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500  หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ 

ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือนายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 แห่งบริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2554 เป็นจาํนวนเงิน 
580,000 บาท ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 ทั.งนี.  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ
บุคคลดงักล่าว 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั. งผู ้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2554 ตามที�เสนอ 
 
 ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั. งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 2554  ด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี.รวมจาํนวนผูอ้อกเสียง 94 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้88,456,586 หุน้ 
 เห็นดว้ย 88,456,586 เสียง คิดเป็น 100.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็น        0.0000% ของจํานวนเสียงทั. งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที&  9     พจิารณาเรื&องอื&น ๆ  

 ประธานฯ ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามขอ้สงสัย หรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติมที�เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซึ�งมีคาํถามจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุม ดงัต่อไปนี.  
 
คาํถาม: โดยคุณศรียุภา ขจรวทิยา บริษทัจดัอยูใ่นอนัดบัใดในอุตสาหกรรม และวางแผนการจดัการความเสี�ยง  
ในการไม่ไดต่้อสัญญาตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร 
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คุณธีรเดช จารุตั3งตรง กรรมการผู้จดัการ ตอบคาํถามดงันี!   

1. บริษทัจดัอยูใ่นอนัดบัใดในอุตสาหกรรม 
ถา้หมายถึงอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล (PPE) ครบวงจรบริษทัจดัอยูใ่นลาํดบัตน้และไม่เป็นรองใคร แต่ถา้

มองธุรกิจสิ�งแวดลอ้ม (ธุรกิจบาํบดันํ! า) ยงัตอ้งยอมรับว่าเป็นธุรกิจใหม่ที�เพิ�งเริ�มและมีคู่แข่งในตลาดอีกจาํนวน
มาก แต่สิ�งสําคญัที�ทาํให้มั�นใจคือ ทางดา้นเทคโนโลยีในการทาํระบบบาํบดันํ! าเสียกลบัมาใช้ใหม่เพื�อรักษา
สิ�งแวดลอ้ม  

 
2. วางแผนจดัการความเสี�ยงในการไม่ไดต่้อสญัญาตวัแทนจาํหน่ายอยา่งไร  

ความจริงใจเป็นสิ�งสาํคญัที�มนุษยต์อ้งมีใหแ้ก่กนั ดงันั!น Trade Partner ในหลายตราสินคา้ที�บริษทัดาํเนินธุรกิจมา
ยาวนานกว่า 30 ปี ย่อมเป็นสิ�งที�บ่งบอกไดถึ้งความจริงใจและคาํมั�นสัญญาที�มีให้แก่กนั ซึ� งเป็นที�แน่นอนว่า
สภาวะการแข่งขนัในตลาดโลกมีการเปลี�ยนแปลงรวดเร็ว แต่บริษทัก็เชื�อมั�นในศกัยภาพบุคลากรอย่างไรก็ตาม
บริษทัยงัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ร ที�มีความสามารถแข่งขนัสูงและมีความสามารถผลิตตรา 
สินคา้ของเราเองเพื�อปิดช่องวา่งทางการตลาด ทั!งตลาดส่วนล่างและตลาดที�ไม่มีสินคา้ของ Trade Partner รองรับ
ซึ�งเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัที�เปิดเผยต่อสาธารณชน  
 
คาํถาม:  โดยคุณพงศธร วณิชเสถียร ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ถามวา่บริษทัจะพฒันาสินคา้ หรือมีตราสินคา้ 
ของตนเอง (House Brand) หรือไม่เพื�อปิดความเสี�ยงในการถูกเปลี�ยนตวัแทนจาํหน่าย หรืออาจพฒันาเป็น R&D 
ของตนเอง  และนอกจากธุรกิจ Waste Treatment แลว้บริษทัมีมุมมองในการต่อยอดธุรกิจใน  3-5 ปี ขา้งหนา้
เช่นใด 
 

 คุณชวลติ หวงัธํารง  ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร ชี!แจงวา่ บริษทัมีการวางกลยทุธ์การขายสินคา้ 2 ระดบั 
คือ ตราสินคา้นอก (Commercial Brand) และตราสินคา้ของตนเอง (Fighting Brand) ซึ� งมีจุดดีที�เราไม่ทาํ House 
Brand เพราะทาํใหเ้กรดสินคา้เราตํ�าลง จุดดีที�ทาํ Commercial Brand ทาํใหเ้รารักษาส่วนแบ่งตลาดที�ไม่สามารถ
ทาํราคาที�สูงกวา่ แต่เรากมี็สินคา้ที�ราคาใกลเ้คียงตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ควบคู่กนัไป 
 

 สาํหรับธุรกิจบาํบดันํ!า เนื�องจากเราดาํเนินธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมากกว่า 30 ปี ถึงเวลา
แลว้ที�เราจะตอ้งเติบโตและพฒันาธุรกิจที�มีอุดมการณ์ใกลเ้คียงกนัอนัเกี�ยวเนื�องกบัความปลอดภยัของชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษยแ์ละความปลอดภยัของสังคม และอีกส่วนหนึ�งที�ตอ้งดูแลคือ ดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environment) 
ในอีก 5-10 ปีขา้งหนา้ สิ�งที�ทุกท่านอยากเห็นน่าจะเป็น PHOL ที�เป็นธุรกิจสีขาว หมายความถึงธุรกิจที�ยึดมั�นใน
สินค้าที� ดีมีผลประกอบการที� ให้ผลตอบแทนที� ดีแก่ผู ้ถือหุ้นพอสมควรและเป็นที�สนใจแก่ผู ้ลงทุน ใน
ขณะเดียวกนัเรายงัคาํนึงถึงตน้ทุนทางสิ�งแวดลอ้มและจะไม่ละเลยตน้ทุนสิ�งแวดลอ้มที�เกินเลยกว่ากาํไรที�เราจะ
ไดม้าทั!งหมด นั�นคือภาพธุรกิจของผลธญัญะที�จะเติบโตต่อไปไดอ้ยา่งย ั�งยืน  
 
 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
 

หนา้ 15 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 
 คาํถาม:  บริษทัไดต้ั!งเป้าหมายวา่จะเป็นเป็นหนึ�งในธุรกิจดา้นสิ�งแวดลอ้มในอนาคตอยา่งไร 

คุณชวลติ หวงัธํารง  ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร กล่าวว่าบริษทัไม่เคยคาดหวงัอะไรเกินกว่าสิ�งที�ทาํได ้   
แต่สิ� งที�บริษทัผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ทาํไดดี้ที�สุดคือ เป็นบริษทัที�ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่เพื�อเสริมสร้าง
ความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มในภาคอุตสาหกรรมทั�วทุกภาคของประเทศไทย ดว้ยศกัยภาพของเราที�มีเพียงแต่
เราตอ้งการเป็นบริษทัที�สามารถตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ดา้นสิ�งแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่  
 

ประธานฯ   กล่าวเสริมวา่ Corporate Vision บางบริษทัคาดหวงัในระยะยาวภายใน 10 ปี จะเป็นผูน้าํ     
ธุรกิจอันดับหนึ� งของประเทศไทยหรือเอเชีย แต่สําหรับบริษัทฯ เราเริ� มดําเนินการบริหารธุรกิจมาเป็น
มาตรฐานสากล เรามีกาํหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์ (Vision) ภารกิจหลกั (Mission) และวตัถุประสงค์องค์กร 
(Corporate Objective) ไวช้ดัเจน มีแผนดาํเนินการระยะกลาง  แต่จะรับไวพิ้จารณาเพื�อปรับปรุงการวางแผน     
ระยาว (Long Term Plan) ในอีก 10 ปี เพื�อเสริมสร้างใหบ้ริษทัเรามั�นคงมากยิ�งขึ!น  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ที�
เป็นประโยชนแ์ก่บริษทัฯ รวมทั.งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนที�เหลือใหแ้ก่เจา้หนา้ที� เพื�อบริษทัจะเก็บไว้
เป็นหลกัฐานอา้งอิงต่อไป  
 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.  
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