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                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 1 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที่  23  เมษายน  2557  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 ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี  
2557  ในวนัพุธท่ี 23 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 ถ.ล าลกูกา ต.ลาดสวาย 
อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเร่ิมประชุมเลขานุการบริษทัฯ ไดท้ าการแจง้รายละเอียดผงัหอ้งประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ี

ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัค านึงถึงความปลอดภยั
ของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2557 หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการบริษทั กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี  ผู ้
แทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ทั้งน้ีมีผูรั้บมอบอ านาจใน
นามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน 9 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธ ารง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ   จ าเริญวงศ ์     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.เอกจิตต ์    จึงเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ 
8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9. นายธนัยา   หวงัธ ารง      กรรมการ 

  
 



16

 
                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 2 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน 4  ท่าน 
1. นายพรศกัด์ิ  ชุนหจินดา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 

      3. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายภาคกลาง 
      4. นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
1. นางสาวอญัชลี สีลาดเลา  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
2. นางสาวปิยะนุช พุทธจกัร์     ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
1. นายณฐัพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ กล่าว

ตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวนัน้ีจะ
ด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2557 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท 
(หน่ึงร้อยสามสิบหา้ลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 135,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยสามสิบหา้ลา้นหุน้) มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระแลว้ 135,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบหา้ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน 
 

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 30 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้53,876,500  หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้41,512,598 หุน้ รวมทั้งหมด 59 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนั
ได ้95,389,098 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.6586 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ดงักล่าว ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2557 
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หนา้ 3 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

อน่ึง ระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ดงันั้นในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุน้มา
ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 31 ราย รวมทั้งหมดจ านวน 63 ราย 
นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้95,423,998 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 70.6844 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด รายละเอียด
ปรากฎตามสรุปจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ท่ีลงทะเบียน ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 32 53,908,200 39.9320 
  มอบฉนัทะ 31 41,515,798 30.7524 
  รวมทั้งส้ิน 63 95,423,998 70.6844 

  
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม และเป็นผู ้
ช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม การประชุม
เป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2557 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

1. นบัผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง  และผูถื้อหุ้นหน่ึงราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น  จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น  ทั้งน้ีในการนบัคะแนนจะถือมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ใชม้ติอนุมติั และดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

2. บริษทัน าโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสียงส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติท่ีเสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  
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ใหท้ าเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนน  แลว้ยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ทั้งน้ี บริษทัจะค านวณคะแนนท่ี “เห็นดว้ย” โดยการน าคะแนนท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออก
จากคะแนนเสียงท่ีมาประชุมและออกเสียงทั้งหมด  หลงัจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จ
ส้ิน และประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ 
“งดออกเสียง”  ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอใหทุ้กท่านส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ี
หลงัเสร็จส้ินการประชุมแลว้ทุกใบ 
 ส าหรับกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามก ากบัในบตัร 
หมายเหตุ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระท่ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  และบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกราย
ท่ีเขา้ประชุม  ทั้งกรณี “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ “งดออกเสียง” แต่เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาผูถื้อหุน้ 
บริษทัจะขอเกบ็บตัรท่ี  “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั้งกรรมการทีละราย เพ่ือไปตรวจนบั
คะแนนก่อน  หลงัจากนั้นจะเกบ็บตัรท่ี “เห็นดว้ย” ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกนัในคราวเดียว 

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

5. จ านวนหุน้รวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้บางท่านท่ี
เขา้มาร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น สามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (หนา้ 60-63) ในหนงัสือเชิญประชุม 

  
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระเพ่ิมเติมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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หนา้ 5 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ประจ าปี 2557 เป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถ
แจง้มายงับริษทัฯ ทั้งทางเวบ็ไซต์ ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ดงันั้น  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ 
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า  การด าเนินการประชุมจะ
เรียงล าดบัตามวาระการประชุมท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งแก่ทุกท่านแลว้  และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ
ซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจง้ช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บริษทั ผูถื้อหุน้ และ/หรือประโยชนโ์ดยรวม  เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใช้
ส าหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าส าหรับการปฏิบติัตามแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซ่ึง
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมวา่บริษทัควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ดงันั้นบริษทัฯ  จึงขอเชิญผูแ้ทนจาก
ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั และผูแ้ทนจากส านกังานสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน 
 
 ในการน้ี มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
นายนที นาคธนสุกาญจน ์เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงัน้ี  

1. นายณฐัพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
2. นางสาวอญัชลี สีลาดเลา  ผูแ้ทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. นายนที นาคธนสุกาญจน์  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมือ่วนัที่ 30 เมษายน 2556 
 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 เพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงาน
การประชุมท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญัถูกตอ้งครบถว้น และบริษทัจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 แลว้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 และกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลา
ก าหนด  และไดน้ าข้ึนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน
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ทัว่ไปแลว้  ไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2556 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี ประธานฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน
เสียงรับรองรายงานในวาระน้ี  โดยวาระน้ีใชม้ติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 62 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,413,998 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 95,408,998 99.9948 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0       5,000  0.0052 

 

หมายเหตุ  หลงัจากท่ีท่ีประชุมเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 1 ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ราย เป็นจ านวน  
24,900 หุ้น  ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 62 ราย  และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
95,413,998 หุน้ และบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลการลงคะแนนในวาระท่ี  1 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
 
วาระที่  2   เพือ่รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 และ
ภารกิจส าคญัท่ีด าเนินการในรอบปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2556 
ตั้งแต่หนา้ 93-149  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
และเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ตามรายงานประจ าปีท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็น
ผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2556 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  รายงานขอ้มลูสรุปต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
โครงสร้างรายได้: 
 รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 773.88 ลา้นบาท ลดลง 16.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2.04% เป็นผลมา
จากรายไดจ้ากการขายในกลุ่มลูกคา้ในหน่วยงานราชการมีจ านวนลดลง ในขณะท่ีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่มีจ านวน 50.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 5.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.70 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รายไดใ้นกลุ่มสินคา้ Safety เพ่ิมข้ึน 3.37% จากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละปิโตรและเคมีภณัฑ ์
รายไดจ้ากลูกคา้หลกัในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม หลกัๆโตท่ีอุตสาหกรรมเคมี 
ส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลดลงตามสภาวะ  

 รายไดใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมควบคุมสภาวะแวดลอ้ม 123.46 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 19.28% จาก
การประมลูถุงมือกลุ่มราชการผลกระทบปัญหาคุณภาพสินคา้จากปีก่อนซ่ึงไดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้   

 รายไดก้ลุ่มอุปกรณ์บ าบดัน ้า 39.91 ลา้นบาท ลดลง 17.01%  
 รายไดจ้ากการบริการจ านวน 4.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.99 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 26.01 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน มีผลมาจากการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพในโครงการรับบ าบดัน ้าใหแ้ก่ลกูคา้ 
ก าไรขั้นต้น: 

ก าไรขั้นตน้รวมเพ่ิมข้ึน 15.08 ลา้นบาท หรือ 6.89% อตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 2.52% เน่ืองจากการขาย
สินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

ก าไรขั้นตน้รวมปี 2556 ท าได ้233.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีท าได ้218.72 หรือคิดเป็น 2.52%  
การขายสินคา้ 232.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.01% เม่ีอเทียบกบัปีก่อนท่ีท าได ้222.12 ลา้นบาท 
การใหบ้ริการ 1.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.46% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ก าไรสุทธิ: 
ก าไรสุทธิปี 2556 ท าได ้50.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.31 ลา้นบาท หรือ 11.70% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
ROE ท าได ้16.77% เพ่ิมข้ึน 0.9% และ ROA ท าได ้13.28% เพ่ิมข้ึน 0.85% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการส าคัญ: 
1) จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั: จดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้กบัลูกคา้หน่วยงานราชการ 
มลูค่าลงทุน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

2) บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั: 
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จ าหน่ายอุปกรณ์ระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค และสัมปทานน ้ าประปาชุมชน ในประเทศกมัพูชา มูลค่า
ลงทุน 70% ของทุนจดทะเบียน 1,200 ลา้นเรียล (เทียบเท่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
รางวลัและความภูมใิจ: 

1. ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2556 ในระดบั “ดีเลิศ” (ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 2) 

2. ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี่ยม ประเภทบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์MAI (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2) 

3. ไดรั้บรางวลั MAI Special Encouragement จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556 
(Board of The Year Awards 2013) 

  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 นายวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: สอบถามโครงการเทศบาลแม่กา จงัหวดัพะเยา 
ค าตอบ: ประธานฯ ช้ีแจงวา่โครงการผลิตน ้าประปาเทศบาลแม่กา จงัหวดัพะเยา เป็นโครงการสมัปทานน ้าท่ีมี 
 ระยะเวลา 30 ปี และสามารต่ออายไุดค้ราวละ 15 ปี ถือเป็นโครงการลงทุนระยะยาวในรูปแบบของ  
 BOOT (Built-Own-Operate-Transfer) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 (อปท.) ถือเป็นตน้แบบโครงการสมัปทานน ้าท่ีจะขยายไปยงัหน่วยบริหารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอ่ืน   
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  
ค าถาม: รายไดจ้ากการขายและบริการปี 2556 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 และมีเหตุปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิ 
 เพ่ิมข้ึน 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่สาเหตุหลกัมาจาก 2 ประเดน็ คือ  

1) อตัราก าไรขั้นตน้ บริษทัสามารถขายสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนและท่ีขาด
หายไป ทดแทนยอดขายสินคา้ซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่า ดงัเช่น งานประมลูราชการและกลุ่ม
โรงพยาบาล เพราะสาเหตุท่ีมีปัญหาเร่ืองคุณภาพสินคา้ท่ีท าใหย้อดขายทั้งปีลดลง   
2) บริษทัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ประธานฯ  กล่าวเสริมวา่บริษทัด าเนินธุรกิจประเภทซ้ือมาขายไป (Trading) มีประเภทผลิตภณัฑท่ี์   
   หลากหลาย (Products Mix) และอตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนั  สินคา้บางชนิดสูง/ 
   บางชนิดต ่า แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงรักษาอตัราก าไรขั้นตน้ใหอ้ยูร่ะดบัร้อยละ 29-30 

 คุณวเิชียร ฐิตโิชตรัิตนา ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม:  การแข่งขนัและแนวโนม้ในอนาคตธุรกิจน ้าและภาวะการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการอนุมติัการ 
 ลงทุนท าใหเ้กิดการล่าชา้ของโครงการ 
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ค าตอบ: ประธานฯ ช้ีแจงวา่การอนุมติัโครงการเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัอ  านาจอนุมติัของแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 ส าหรับโครงการผลิตน ้าประปาเทศบาลแม่กา อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงมหาดไทย ส่วนเร่ือง 
 ของแหล่งน ้าท่ีจะน ามาใชท้ าน ้าประปาคงตอ้งขออนุญาตกรมชลประทานหรือหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่ 
 น่าจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ  และเม่ือบริษทัฯไดรั้บสมัปทานจากหน่วยงานราชการท่ี 
 เก่ียวขอ้ง บริษทัเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงผลิตน ้าเพ่ือการจ าหน่ายตามบนัทึกขอ้ตกลงท่ีไดล้งนามแลว้ ซ่ึง 
 หากโครงการน าร่องน้ีส าเร็จกจ็ะเป็นตน้แบบไปยงัโครงการต่างๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการส ารวจและการเจรจา 
ค าถาม: การแข่งขนัมีหลายรายหรือไม่  และยงัมีอีกหลายโครงการอ่ืนอีกหรือไม่ 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ลกัษณะสมัปทานมีผูป้ระมลูนอ้ยราย การ 
 แข่งขนัไม่สูง โดยหลกัการอยูท่ี่เจรจา ซ่ึงหน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเจรจาเพ่ือผล 
 ประโยชนป์ระชาชนในทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสม ดงันั้น ถา้โครงการน้ีส าเร็จกจ็ะไดข้ยายไปยงัโครงการ 
 อ่ืนๆ ตามท่ีประธานกล่าวขา้งตน้  
ค าถาม: เร่ืองร้านเคร่ืองกรองน ้าท่ีเราจะเปิดขายปลีก สร้างความแตกต่างหรือมีจุดเด่นในการแข่งขนัอยา่งไร 
ค าตอบ: คุณชวลติ หวงัธ ารง ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจงวา่การด าเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ  
 1) กลุ่มอุตสาหกรรม  2) กลุ่มสถาบนั 3) กลุ่มครัวเรือน ทั้งในลกัษณะขายส่งผ่านตวัแทนหรือเฟรนไชส์ 

และกระจายตามร้านคา้ทัว่ไปทั้งปลีกและส่ง  ส าหรับ Entry Barier นั้นเน่ืองจากเรามีสินคา้ท่ีหลากหลาย 
และมุ่งเนน้คดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีมาจ าหน่ายอีกทั้งช่องทางท่ีหลากหลายเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย หากเรา
จะขยายเป็น 100 สาขาเหมือนท่ีอ่ืน คงตอ้งใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะ 5 สาขาแรก โดยในช่วง
เร่ิมแรกยงัไม่มีการขยายสาขามากนกัแต่จะมุ่งเนน้การสร้างทีมงานบุคคลากรท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยี
และเครือข่ายท่ีเจาะกลุ่มลกูคา้เป้าหมายและหาสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ 

ค าถาม: เป้ายอดขาย 2,500 ลา้นบาทในปี 2017 ยงัคงมีความเช่ือมัน่ตามเป้านั้นอยูห่รือไม่อยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่บริษทัยงัคงเป้าหมาย 2,500 ลา้นบาท  
 โดยหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในปีท่ีผา่นมาหลายอุตสาหกรรมไดรั้บ 
 ผลกระทบกนัถว้นหนา้  เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์ท่ีจะยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น 
 ใกลเ้คียง ทั้งผลกระทบดา้นราคาและคุณภาพสินคา้ ซ่ึงทีมการตลาดมีการสรรหาหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพมา 
 ทดแทน/สินคา้ใหม่มาบริการ พร้อมเสริมสร้างทีมงานใหแ้ขง็แกร่งตามท่ีประธานกรรมการบริหารกล่าว 
 ขา้งตน้ 
ค าถาม: ค่าเฉล่ียอตัราก าไรสุทธิท่ีเหมาะสมในระยะยาว/ในอนาคต ส าหรับเป้าหมาย 2,500 ลา้นบาท เป็นเท่าใด 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่มลูค่ายอดขายเพ่ิมข้ึน และค่าใชจ่้าย 
 ขายผนัแปรไปตามสดัส่วนแต่มิใช่ทั้งหมดเพราะยงัคงมีค่าใชค้งท่ีจ่ายบางส่วน แต่อยา่งไรกต็ามในสภาพ 
 การแข่งขนัคงหลีกเล่ียงการลดอตัราก าไรเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสดัส่วนยอดขาย หรือการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด  
 หรือเพ่ิมลกูคา้รายใหม่ ซ่ึงทีมบริหารเช่ือมัน่วา่เราจะเติบโตแบบกา้วกระโดดในเวลา 2 ปี คาดวา่จะรักษา 



24

 
                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 10 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 อตัราก าไรสุทธิใกลเ้คียงปัจจุบนัประมาณร้อยละ 6-7 
 ประธานฯ กล่าวเสริมวา่ก่อนน าหลกัทรัพย ์Phol เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ  
 คณะกรรมการไดดู้แลใหพ้ยายามรักษาระดบัอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณร้อยละ 30 นอกจากน้ีใหมี้การ 
 ควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใหผ้นัแปร 
 คุณชวลติ หวงัธ ารง  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมวา่โครงสร้างท่ีกล่าวเป็นสดัส่วนเดิมๆ แต่ใน 
 อนาคตอตัราส่วนมีการเปล่ียนแปลงแน่นอนเพราะอตัราก าไรสินคา้แต่ละตวัไม่เท่ากนั โครงสร้างรายได ้
 ในกลุ่มธุรกิจเปล่ียนแปลง แต่ส่ิงส าคญัท่ีบริษทัฯ สนใจคือ อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit) ใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์
 ร้อยละ 10 ก่อนหกัภาษี  
 คุณรัชภูม ิรัตนเพยีร ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: สอบถามเป้าหมายท่ีบริษทัคาดหวงั 2,500 ลา้นบาท ท่ีจะมีรายไดจ้ากการร่วมทุน 500 ลา้นบาท ขอถาม 
 ความคืบหนา้ของการร่วมทุน และแหล่งท่ีมาเงินทุนจากท่ีใด 
ค าตอบ: ประธานฯ ช้ีแจงวา่สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัยงัไปไดดี้ อีกทั้งก าไรสะสมเพียงพอ  ปัจจุบนั 
 สดัส่วน D/E Ratio ค่อนขา้งต ่า จากลกัษณะการลงทุนโครงการน ้า  ดงัเช่น เทศบาลแม่กาลงทุน 90 ลา้น 
 บาท และบริษทัยงัมีศกัยภาพในการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน หากโครงการลงทุนในอนาคตมีมลูค่ามาก  
 จะพิจารณาเร่ืองการเพ่ิมทุนเป็นล าดบัต่อไป ส่วนเร่ืองแผนงานบริษทัยงัคงมองหาโอกาสทางธุรกิจและ 
 ส ารวจตลาดอยา่งต่อเน่ือง  ดงัเช่นท่ีผา่นมาไดมี้การเจรจาร่วมทุนกบัโรงงานผูผ้ลิตถุงมือยางท่ีประเทศ 
 มาเลเซีย  แต่เน่ืองจากไม่สามารถตกลงเง่ือนไขการเจรจาไดจึ้งยติุไปและมองหาช่องทางใหม่ 
ค าถาม:  แผนการลงทุน 5 ปีมลูค่า 1 พนัลา้นบาท ตวัเลขน าเสนอจากการลงทุน 200 ลา้นบาท ขอถามว่าเป้าหมาย 
 อีก 800 ลา้นบาท คาดวา่จะมีรายไดม้าจากทางใด 
ค าตอบ: คุณชวลติ หวงัธ ารง  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจงจากเป้าหมาย 2,500 ลา้นบาท  เวลา 5 ปี เป็นท่ี 
 เช่ือมัน่ไดว้า่สามารถท าเป้ายอดขายธุรกิจน ้าประมาณ 200 ลา้นบาท ส่วนอีก 800 ลา้นบาท คาดวา่จะขยาย 
 ไปสู่ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง (Retail and Wholesale) ท าได ้2 แบบ คือ สร้างเครือข่ายเองขยาย 100 สาขา  
 ใน 5 ปี หรือท าการควบรวมกิจการท่ีมีเครือข่ายพร้อมอยูแ่ลว้หรือร่วมทุน  ดงันั้นเป้าหมายพนัลา้นบาท 
 น่าจะอยูใ่นวิสยัท่ีท าได ้
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: สอบถามแหล่งเงินลงทุน  90 ลา้นบาทของโครงการสมัปทานน ้าเทศบาลแม่กา มาจากท่ีใด  
ค าถาม:  คุณชวลติ หวงัธ ารง ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจงวา่มลูค่าโครงการ 90 ลา้นบาท ใชเ้งินทุน 
 หมุนเวียน 10 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลืออีก 80 ลา้นบาทใชว้งเงินสินเช่ือสถาบนัการเงินซ่ึงไดรั้บการตอบรับ 
 แลว้ คาดการณ์วา่จะสามารถลงนามสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งในเดือนพฤษภาคม  และเร่ิมก่อสร้างเดือน 
 มิถุนายน ใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 10 เดือน คาดวา่สามารถรับรู้รายไดใ้น 11 เดือนขา้งหนา้   
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หนา้ 11 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย “บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท โดย 
 บริษทัแม่ถือหุน้สดัส่วน 100% เพ่ือด าเนินธุรกิจสมัปทานน ้าในโครงการดงักล่าว  
 คุณประยุทธ์ หัตถกจิจ าเริญ  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: แสดงความเห็นวา่เร่ืองน ้าถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนรักและเป็นห่วงสุขภาพ หากเพ่ิมค าวา่ “นาโน” น่าจะ 
 สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมไดอี้กมาก 
ค าตอบ: คุณชวลติ หวงัธ ารง ประธานกรรมการบริหาร ขอบคุณในค าเสนอแนะ แต่ขอช้ีแจงค าวา่  นาโน  หรือ 
 อลัคาไลน ์(ตา้นอนุมูลอิสระ) ท่ีมีจ าหน่ายในตลาดเป็นความเช่ือตามกระแสนิยม  ในทางวิชาการระบบ 
 กรองแบบนาโน เป็นระบบรองของ RO (Reverse Osmosis) ส่วนระบบอลัคาไลน ์เป็นตวัก าหนดค่าแร่ 
 ธาตุในน ้าอาจจะเหมาะสมกบับุคคลบางประเภทผูสู้งอายหุรือผูท่ี้ออกก าลงักายสูญเสียน ้าตอ้งการแร่ธาตุ 
 เสริม  
 ประธานฯ กล่าวเสริมวา่เรามีสาขาภูเกต็เป็นตน้แบบธุรกิจน ้า และมี Shop หนา้ร้านส าหรับแสดงสินคา้ 
 ครบถว้น โดยท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหข้ยายพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจอดรถดา้นหนา้อาคาร 
 ส านกังานใหญ่เพ่ือท าเป็น Retail Outlets เพ่ือขายสินคา้หนา้ร้านแก่ลกูคา้ทัว่ไปเป็นการรองรับตลาดอีก 
 กลุ่มหน่ึง 
ค าถาม: ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามแนวโนม้การโตของ Phol-online 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมวา่ปัจจุบนัลกูคา้ส่วนใหญ่เป็น 
 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผูดู้แลบริการเฉพาะราย และมีลกูคา้บางส่วนท่ียงับริการไม่ทัว่ถึง ส าหรับ Phol-online  
 เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีรองรับลกูคา้รายยอ่ยหรือลกูคา้ผูใ้ชง้านทัว่ไป  
 คุณลพัธ์พร สวราชย์  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: 1) แผนการขยายสาขาของธุรกิจเคร่ืองกรองน ้า จ านวนก่ีสาขา/สดัส่วนรายไดแ้ละตน้ทุนแต่ละสาขาและ 
 อตัราก าไร 2) บริษทัมีระบบเงินผอ่นช าระดงัเช่นบริษทัขายเคร่ืองกรองน ้าท่ีอ่ืนหรือไม่ 
ค าตอบ: คุณชวลติ หวงัธ ารง ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัฯ จะรุกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
 โดยในประเทศมีสาขาภูเกต็ (รายไดป้ระมาณ 10 ลา้นบาท/ปี) และต่างประเทศท่ีกมัพชูา (รายไดป้ระมาณ  
 30 ลา้นบาท/ปี) นอกจากน้ียงัมีแผนขยายสาขาอีก 5 สาขาทัว่กรุงเทพ และ/หรือปริมณฑล (เป้าหมายประ 
 มาณ 30 ลา้นบาท/ปี) ส่วนท่ีพม่าขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย (รายไดป้ระมาณ 12 ลา้นบาท/ปี)  ในปี 2557 
 บริษทัน่าจะมีรายไดธุ้รกิจน ้าเพ่ิมข้ึนเท่าตวั ซ่ึงมีโอกาสการเติบโตในธุรกิจน ้ายงัสามารถโตไดอี้กมาก     
 คุณประยุทธ์ หัตถกจิจ าเริญ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ทราบข่าวทางส่ือวา่ Phol มีแผนจะรุกตลาดยานยนตอ์ยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่เรามีแผนกลยทุธ์ขยายตลาดในทุก 
 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัๆ ไดแ้ก่ กลุ่มยานยนตเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ  กลุ่มก่อสร้าง  กลุ่มอาหาร   
 กลุ่มอิเลค็ทรอนิกส์  และกลุ่มปิโตรเคมี ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา และการบริการเพ่ือรองรับลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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หนา้ 12 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี 
 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุน้ 10,000 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 63 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 95,423,998 หุน้ 
 
 มตทิี่ประชุม  
 ในวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ใน
รอบปี 2556 จึงมิไดมี้การลงมติ 
 
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี  ส าหรับปี
บัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ประธานฯ  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็น
เอส ออดิท จ ากดั” โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็น
วา่ถกูตอ้งและเพียงพอ 
 

 ส าหรับรายละเอียดของผลการด าเนินงานปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดน้ าส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้  
 
 ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

 คุณประยุทธ์ หัตถกจิจ าเริญ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะรายงานประจ าปี 2556 อกัษรสีเขียว
สะทอ้นแสงอ่านยาก จึงเสนอใหจ้ดัท าเป็นอกัษรสีเขียวเขม้พ้ืนขาวเพ่ือใหอ่้านง่าย 
 ประธานฯ ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะขอรับไวเ้ป็นขอ้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 



27

 
                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 13 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้95,423,998 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 63 95,423,998 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

  
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2556 
 
วาระที่  4  พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลในรูปของหุ้นและเงนิสดส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 
 ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในปีนั้นๆ หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายแลว้ ในปี 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิประจ าปีตามงบ
เฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 57.66 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ 0.43 บาท  มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้
ตามนโยบายของบริษทั คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล 
ดงัน้ี   
 ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 
ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 (1 มกราคม 2556 ถึง 30 
มิถุนายน 2556) เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 17.55 ลา้นบาท 
 คณะกรรมการจึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว โดยมี
ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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หนา้ 14 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

   5.3 อตัราการจ่ายหุน้ปันผล (จ านวนหุ้นเดิม:หุ้นปันผล) (5:1) 0.20 - 
         รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย:บาท/ หุน้) 0.43 0.24 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งปี (ลา้นบาท) 58.05 32.40 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (%) ร้อยละ 114.39  ร้อยละ 71.32 

 

 ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2556 (1 กรกฏาคม - 31 ธนัวาคม 2556) ตามงบเฉพาะกิจการ จึง
ขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

1. จดัสรรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2556 อีกจ านวน 2.7 ลา้นบาท โดยค านวณจาก 5% 
ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของปี 2556 จ านวน 57.66 ลา้นบาท เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายครบถว้น 10% ของทุนจดทะเบียนใหม่ (162 ลา้นบาท) 

2. อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจ านวนไม่เกิน 27 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 27 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการ
จดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

3. อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 13.50 ลา้นบาท 
 

 การจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2556 เป็นเงิน 2.7 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัทุน
ส ารองเดิมอีก 13.50 ลา้นบาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 16.2 ลา้นบาท (เทียบเท่ากบั 10% ของทุนจด
ทะเบียนใหม่ท่ีขออนุมติัเพ่ิมทุน) และรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ทั้งในรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสดปันผล  
ทั้งปีเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.43 บาท  (ส่ีสิบสามสตางค)์ คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 58.05 ลา้นบาท (หา้สิบแปดลา้นหา้หม่ืนบาท
ถว้น)  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 114.39 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ประจ าปี 2556 
โดยการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  
 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557  และรวบรวมราช่ือตาม 
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557   
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

 คุณนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ส าหรับรูปแบบการจ่ายปันผลเป็นหุน้และเงินสดดว้ย มีความเห็นวา่ควรจ่ายในสดัส่วนของหุน้ปันผลท่ี 
 มากข้ึนเพ่ือใหมี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน และจ่ายปันผลเงินสดเทียบเท่าอตัราหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายกพ็อ 
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ค าตอบ: ประธานฯ ช้ีแจงวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาในมุมมองน้ีเช่นกนั แต่เน่ืองจากพิจารณาแลว้วา่ 
 อตัราส่วน D/E Ratio ยงัต ่าอยู ่และ Cost of Debt ยงัถกูกวา่ Cost of Equity จึงเห็นวา่เหมาะสมและไม่ 
 กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ส่วนเร่ืองของโครงการในอนาคต (หากมี) กค็งตอ้งมีการเพ่ิม 
 ทุนตามภาวะการณ์นั้น 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้น
และเงินสด ประจ าปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 95,421,498 99.9974 

ไม่เห็นดว้ย 1         2,500  0.0026 
งดออกเสียง 0 0  0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมติัจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุน้และเงินสด ประจ าปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. จดัสรรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2556 อีกจ านวน 2.7 ลา้นบาท โดยค านวณจาก 5%  
      ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของปี 2556 จ านวน 57.66 ลา้นบาท เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุน 
      ส ารองตามกฎหมายครบถว้น 10% ของทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 162 ลา้นบาท 
2. อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจ านวนไม่เกิน 27 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ 
      ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมลูค่าทั้งส้ินไม่เกิน 27 ลา้นบาท หรือคิด 
      เป็นอตัราจ่ายปันผลหุน้ละ 0.20 บาท ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปัน 
      ผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

 3. อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 13.50 ลา้นบาท 
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      ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมลูค่าทั้งส้ินไม่เกิน 27 ลา้นบาท หรือคิด 
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โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557  และรวบรวมรายช่ือตาม 
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557   
 
วาระที่  5  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ แก้ไขหนังสือ            
                 บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า จากการท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รายละเอียดตามวาระท่ี 4 นั้น บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้ส าหรับรองรับการจ่ายปันผลจ านวน 27,000,000 
หุน้ เน่ืองจากหุ้นของบริษทัไดเ้รียกช าระไวเ้ต็มมูลค่าหุ้นแลว้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 หุ้น เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 162,000,000 หุ้น แบ่งเป็น 162,000,000 หุน้ โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ าวน 162,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) 
  แบ่งออกเป็น  162,000,000 หุน้   (เงินหน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  มลูค่าหุน้ละ   1     บาท  (หน่ึงบาท) 
     โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  162,000,000  หุน้  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ          ไม่มี       หุน้  ( - ) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 162,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557  และรวบรวมรายช่ือตาม 
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557   
 
วาระที่  5  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ แก้ไขหนังสือ            
                 บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า จากการท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รายละเอียดตามวาระท่ี 4 นั้น บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้ส าหรับรองรับการจ่ายปันผลจ านวน 27,000,000 
หุน้ เน่ืองจากหุ้นของบริษทัไดเ้รียกช าระไวเ้ต็มมูลค่าหุ้นแลว้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 หุ้น เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 162,000,000 หุ้น แบ่งเป็น 162,000,000 หุน้ โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ าวน 162,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) 
  แบ่งออกเป็น  162,000,000 หุน้   (เงินหน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  มลูค่าหุน้ละ   1     บาท  (หน่ึงบาท) 
     โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  162,000,000  หุน้  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ          ไม่มี       หุน้  ( - ) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 162,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998  หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 95,421,498 99.9974 

ไม่เห็นดว้ย 1 2,500   0.0026 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 162,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และให้
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ าวน 162,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) 
  แบ่งออกเป็น  162,000,000 หุน้   (เงินหน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  มลูค่าหุน้ละ   1     บาท  (หน่ึงบาท) 
     โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  162,000,000  หุน้  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ          ไม่มี       หุน้  ( - ) 
 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามวาระท่ี  4   บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล จ านวน  27,000,000 หุน้    
จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 27,000,000 
หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
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                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 17 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998  หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 95,421,498 99.9974 

ไม่เห็นดว้ย 1 2,500   0.0026 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 162,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และให้
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ าวน 162,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) 
  แบ่งออกเป็น  162,000,000 หุน้   (เงินหน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  มลูค่าหุน้ละ   1     บาท  (หน่ึงบาท) 
     โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  162,000,000  หุน้  (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ          ไม่มี       หุน้  ( - ) 
 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามวาระท่ี  4   บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล จ านวน  27,000,000 หุน้    
จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 27,000,000 
หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 18 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 63 95,423,998 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0             0.0000 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 27,000,000 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระน้ีบริษทัจดัใหผู้ถื้อ
หุน้ลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีแจกให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับวาระน้ี ว่าจะเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึงไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปก่อน 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.ดร.เอกจตต์ิ จงึเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็น
ผูช้ี้แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบริษทัฯต่อท่ีประชุมทราบ  
 

 รศ.ดร.เอกจตต์ิ จงึเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ 
ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดมี้โอกาสน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดน าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557  
 ในปีน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. นายนพดล        ธีระบุตรวงศก์ลุ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. นายชวลิต         หวงัธ ารง ต าแหน่ง กรรมการ 
 3. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
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                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 18 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 63 95,423,998 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0             0.0000 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 27,000,000 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระน้ีบริษทัจดัใหผู้ถื้อ
หุน้ลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีแจกให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับวาระน้ี ว่าจะเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึงไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปก่อน 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.ดร.เอกจตต์ิ จงึเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็น
ผูช้ี้แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบริษทัฯต่อท่ีประชุมทราบ  
 

 รศ.ดร.เอกจตต์ิ จงึเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ 
ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดมี้โอกาสน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดน าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557  
 ในปีน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. นายนพดล        ธีระบุตรวงศก์ลุ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. นายชวลิต         หวงัธ ารง ต าแหน่ง กรรมการ 
 3. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
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หนา้ 18 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 63 95,423,998 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0             0.0000 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 27,000,000 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระน้ีบริษทัจดัใหผู้ถื้อ
หุน้ลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีแจกให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับวาระน้ี ว่าจะเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึงไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปก่อน 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.ดร.เอกจตต์ิ จงึเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็น
ผูช้ี้แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบริษทัฯต่อท่ีประชุมทราบ  
 

 รศ.ดร.เอกจตต์ิ จงึเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ 
ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดมี้โอกาสน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดน าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557  
 ในปีน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. นายนพดล        ธีระบุตรวงศก์ลุ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. นายชวลิต         หวงัธ ารง ต าแหน่ง กรรมการ 
 3. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
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หนา้ 19 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ได ้
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 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ไดแ้ก่ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 
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                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 20 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ ในวาระน้ีกรรมการ
อิสระผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง รายนามดงัน้ี 
 

  1.  นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 
      มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวาระน้ีจ านวนผูอ้อกเสียง 63 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998  หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 95,403,998 99.9790 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 1     20,000  0.0210 

 

2. นายชวลติ หวงัธ ารง 
    มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวาระน้ีจ านวนผูอ้อกเสียง 63 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998  หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 95,421,498 99.9974 

ไม่เห็นดว้ย 1         2,500 0.0026 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

 

3. นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกยีรต ิ
 มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวาระน้ีจ านวนผูอ้อกเสียง 63 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998  หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 62 94,155,198 98.6704 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 1 1,268,800 1.3296 

  

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
วาระน้ี อนุมติัการแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระ
หน่ึง โดยในวาระน้ีบริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามดงัต่อไปน้ี 
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                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 21 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 1. นายนพดล        ธีระบุตรวงศก์ลุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต         หวงัธ ารง ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

 3. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบหมายให้รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น
ผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 
 

 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีตามผลส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ทั้งใน
รูปแบบของค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังและโบนสักรรมการ โดยเทียบเคียงกบัแนวปฏิบติัของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและเหมาะสมเพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 
 1. ค่าเบีย้ประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั  
 1. ประธานกรรมการ   22,500 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ/กรรมการอิสระ   15,000 บาท ต่อคร้ัง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย   
 1. ประธานกรรมการ   18,000 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อคร้ัง 
 2. โบนัสกรรมการ   
 พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น 
โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจ านวนเงินปันผลจ่ายในปี 2556 จ านวนเงิน 58.05 ลา้นบาท 
คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจ านวน 1,451,250 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) โดย
พิจารณาจดัสรรให้นายประยูร วิเวชภูวนนท์ อดีตประธานกรรมการท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2557 ไดรั้บ 1.5 
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  คณะกรรมการชุดยอ่ย   
 1. ประธานกรรมการ   18,000 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อคร้ัง 
 2. โบนัสกรรมการ   
 พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น 
โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจ านวนเงินปันผลจ่ายในปี 2556 จ านวนเงิน 58.05 ลา้นบาท 
คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจ านวน 1,451,250 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) โดย
พิจารณาจดัสรรให้นายประยูร วิเวชภูวนนท์ อดีตประธานกรรมการท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2557 ไดรั้บ 1.5 

 
                                                                                       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

                                                                                              รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557                        

หนา้ 21 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 1. นายนพดล        ธีระบุตรวงศก์ลุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต         หวงัธ ารง ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

 3. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
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หนา้ 22 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ส่วน คิดเป็นจ านวนเงิน 395,795.00 บาท และกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารอีก 4 คน ๆละ 1 ส่วน เท่ากบั 263,864.00 
บาทต่อคน รวมเป็นจ านวนเงิน 1,055,456.00 บาท  ตามแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ปี 2556 
1. โบนสักรรมการ โบนสักรรมการข้ึนอยูก่บั 

เงินปันผลท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 
1,451,250.00 บาท 

 
2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั   
   -ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อคร้ัง  18,000 บาท ต่อคร้ัง 
   -รองประธานกรรมการ      0.00 บาท ต่อคร้ัง 2 15,000 บาท ต่อคร้ัง 
   -กรรมการ/กรรมการอิสระ 15,000 บาท ต่อคร้ัง  12,000 บาท ต่อคร้ัง 
3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย 1   
  -ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อคร้ัง 15,000 บาท ต่อคร้ัง 
  -กรรมการ 12,000 บาท ต่อคร้ัง 10,000 บาท ต่อคร้ัง 
หมายเหตุ  
     1. คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 
    2. ส าหรับปี 2557 ไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการจึงไม่ก าหนดค่าเบ้ียประชุม 
 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสม และ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนโบนสักรรมการปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุม)  ปี 2557 และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้
อนุมติัเป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั: 

- ประธานกรรมการ  22,500 บาท 
- กรรมการ   15,000 บาท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย:  
- ประธานกรรมการ  18,000 บาท 
- กรรมการ   12,000 บาท 

2. โบนสักรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,451,250 บาท จดัสรรตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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2. โบนสักรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,451,250 บาท จดัสรรตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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หนา้ 23 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวช่ืมชมคณะกรรมการบริษทัทุกท่านท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนรูปแบบเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี 
 

 ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998  หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 59 94,095,198 98.6075 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 4 1,328,800 1.3925 

 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และอนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2557 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
 

วาระที่  9 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2557 อีกวาระหน่ึง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์  ความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เสกศกัด์ิ 
จ าเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั”  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 อีก
วาระหน่ึง เป็นปีท่ี 5 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ประสบการณ์  ความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี 

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือ 
3. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946  
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หนา้ 24 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
ตลอดมา และเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้
เห็นว่ามีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึงขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นเงิน 930,000 บาท (เกา้แสนสามหม่ืน
บาทถว้น) ซ่ึงไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ผล 
พาลาดียม จ ากดั และบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั 
 

          ข้อมูลสรุปค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั                            หน่วย : บาท 
           ค่าสอบบัญชี ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
1) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนบริษทัยอ่ย 
- บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  
- บริษทั “ผล พาลาดียม จ ากดั”  

- บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั”  
เฉพาะการใชผ้ลงานและการส่ือสารกบัผูส้อบ
บญัชีของบจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 
     640,000 

      
   30,000 
    150,000 

 
  110,000 

 
640,000 

 
60,000 

120,000 

 
- 

 
580,000 

 
225,000 

- 
 
- 

ค่าบริการอ่ืนๆ  - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั     930,000 820,000 805,000 
 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 930,000 บาท (เกา้
แสนสามหม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งแลว้  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี 
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หนา้ 25 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 63 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 95,423,998 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 63 95,423,998 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

  
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2557 เป็นจ านวนเงิน 930,000 บาท (เกา้แสนสามหม่ืนบาทถว้น) โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและแจง้ผลการ
นบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3500   หรือ 
3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  4054   หรือ 
4. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  5946    

 
 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที่  10   เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดง
ขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้น 
จะไม่มีเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
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หนา้ 26 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
ค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ดงัน้ี 
ค าถาม:  1) เร่ืองธุรกิจสมัปทานกบัทางภาครัฐ ถา้เหตุการณ์ยงัคงเป็นในลกัษณะน้ี มีผลกระทบต่อโครงการหรือไม่ 
ค าตอบ:  เร่ืองขั้นตอนการติดต่อตอ้งใชร้ะยะเวลาพอควรเพราะตอ้งประสานงานกบัหลายหน่วยงาน แต่ยงัอยูใ่นวิสยั 

ท่ีจดัการโดยท่ีสถานการณ์ทางการเมืองมีผลกระทบนอ้ยมาก  
ค าถาม: 2) อตัราก าไรของธุรกิจสัมปทานน ้า และเคร่ืองบ าบดัน ้าเป็นเท่าไหร่ ใชเ้วลาคืนทุนประมาณก่ีปี 

3) สมัปทานน ้า สมมติเราประมลูได ้แต่ละโครงการใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างนานเท่าไหร่ และการรับรู้
รายไดใ้ชร้ะยะเวลานานเท่าใด  และตอ้งมีระยะเวลาตรวจรับงานก่อนการอนุมติัดว้ยหรือไม่ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาครัฐ 

ค าตอบ: ขอ้ 2 และ ขอ้ 3  
 จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนสมัปทาน ประเมินระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี โดยมี 
IRR ประมาณ 17% ใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และใชเ้วลาในการทดสอบระบบไม่เกิน 1 เดือน หลงัจาก
นั้นจึงจะสามารถรับรู้รายไดไ้ด ้  
 ส าหรับโครงการแม่กาของบริษทั เป็นโครงการประเภท BOOT ซ่ึงส่งมอบทั้งโครงการใหเ้จา้ของโครงการ 
เม่ือครบอายุสัมปทาน 30 ปี หรืออาจต่อไดอี้ก 15 ปี ซ่ึงบริษทัเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทั้งโครงการ จึงไม่มีขั้นตอนการ
อนุมติัตรวจรับงานจากหน่วยงานราชการ และหากประสบผลส าเร็จเราจะน ารูปแบบการลงทุนน้ีใช้กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ต่อไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 คุณประยุทธ์ หัตถกจิจ าเริญ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: Outlook 2014 มองธุรกิจอยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ช้ีแจงวา่เน่ืองจากมีการขยายสาขา และหนา้ร้านคา้ปลีก (Shop) น่าจะเป็น 
 รูปธรรมท่ีเห็นเด่นชดัข้ึน 
ค าถาม: จากขอ้มลูสวสัดิการใหเ้งินกูย้ืมแก่พนกังาน คิดอตัราดอกเบ้ีย 10% สูงเกินไปหรือไม่ 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ เรียนช้ีแจงวา่สวสัดิการใหเ้งินกูย้ืมแก่พนกังานเป็นระเบียบปฏิบติักนัมานาน 
 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือพนกังานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน/เดือดร้อน ซ่ึงฝ่ายบริหารไดเ้คยทบทวน 
 เร่ืองอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวและมีความเห็นวา่บริษทัประสงคใ์หพ้นกังานมีวินยัทางการเงินใชจ่้ายอยา่ง 
 ประหยดัพอเพียง และไม่ตอ้งการแข่งขนักบัสถาบนัการเงิน 
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หนา้ 27 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 คุณพชิญา ศรียะศักดิ์  ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
ค าถาม: 1) บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการเปิดตลาดใหม่อยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เรียนช้ีแจงวา่เราพยายามรักษาฐานลกูคา้เดิม 
 ถึงแมว้า่จะมีการยา้ยฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม แต่กย็งัมีโรงงานอุตสาหกรรมใหม่เขา้มาทดแทน  
 โดยเรามุ่งเนน้จดัหาสินคา้ใหม่และมีคุณภาพมาทดแทน/ชดเชยส่วนแบ่งตลาดแก่ลกูคา้ต่อเน่ืองโดยเฉพาะ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ถือไดว้า่เราเป็นศูนยก์ลางจดัส่งในโซนน้ีคงไม่ละท้ิงโอกาสอยา่งแน่นอน   
 นอกเหนือจากรายไดธุ้รกิจ Safety และน ้า แลว้ยงัมีรายไดจ้ากงานบริการ (Service Trading) มาเสริมอีก 
 ทางหน่ึง ซ่ึงบริษทัคาดหวงัวา่ใน 3-5 ปีขา้งหนา้ ธุรกิจน ้าจะโต 15% อุปกรณ์ความปลอดภยั 45% ส่วน 
 ธุรกิจควบคุมภาวะแวดลอ้ม 15% ส่วนท่ีเหลือน่าจะเป็น M&A ตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้ 
ค าถาม: 2) บริษทัมีแนวทางปฏิบติัเร่ืองนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งไร 
ค าตอบ: ประธานฯ แถลงวา่คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาเร่ืองแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม 
 ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action Coalition) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดรั้บการ 
 สนบัสนุนโดยภาครัฐและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
 และหน่วยงานก ากบัหลกัทรัพย ์และส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
 อยูร่ะหวา่งจดัท ายกร่างนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน่ คาดวา่จะน าเสนอพิจารณาอนุมติัในท่ีประชุม 
 คณะกรรมการบริษทัในเร็วๆ น้ี 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
 ประธานฯ แจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมน้ี และจะน าข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ข
ท่ีมีนยัส าคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมน้ี 
 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่บริษทัฯ รวมทั้งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ท่ีเหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 
เพ่ือบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจไดเ้ยี่ยมชมกิจการของบริษทัตามตารางท่ีจดั
ไวใ้หภ้ายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแลว้ 
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ปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.23 นาฬิกา 
 
 
 
 

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

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

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
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