
 
                                                                                                                                                                                    

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558                    

หนา้ 1 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารที่  28  เมษายน  2558  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  
2558  ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 ถ.ล าลกูกา ต.ลาด
สวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเร่ิมประชุมเลขานุการบริษทัฯ ไดท้ าการแจ้งรายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ี

ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัค านึงถึงความปลอดภยั
ของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2558  หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 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 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 
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หนา้ 2 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

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

      3. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย Safety 
      4. นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
1. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  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 2558 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวนัน้ีจะ
ด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

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

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้51,391,659 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 25 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้63,214,837 หุน้ รวมทั้งหมด 49 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนั
ได ้114,606,496 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 161,999,986 หุน้ ซ่ึงเกินกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 
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หนา้ 3 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ดงันั้นในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้
ท่ีลงทะเบียน ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 24 51,391,659 31.7233 
  มอบฉนัทะ 25 63,214,837 39.0215 
  รวมทั้งส้ิน 49 114,606,496 70.7448 

  
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม  และเป็น  
ผูช้ี้แจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม การประชุม
เป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

1. นบัผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง  และผูถื้อหุ้นหน่ึงราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น  จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น  ทั้งน้ีในการนบัคะแนนจะถือมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 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”  
ใหท้ าเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนน  แลว้ยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ทั้งน้ี บริษทัจะค านวณคะแนนท่ี “เห็นดว้ย” โดยการน าคะแนนท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออก
จากคะแนนเสียงท่ีมาประชุมและออกเสียงทั้งหมด  หลงัจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จ
ส้ิน และประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ 
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หนา้ 4 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

“งดออกเสียง”  ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอใหทุ้กท่านส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ี
หลงัเสร็จส้ินการประชุมแลว้ทุกใบ 
 ส าหรับกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามก ากบัในบตัร
ลงคะแนน 
หมายเหตุ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระท่ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
วาระท่ี 5 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 และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (หนา้ 59-62) ในหนงัสือเชิญประชุม 

  
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุน้ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ในการเสนอวาระประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด  ส าหรับ



 
                                                                                                                                                                                    

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558                    

หนา้ 5 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

ประเด็นค าถามของผู ้ถือหุ้น(ถ้ามี) ท่ีประชุม จะได้ท าการช้ีแจงเม่ือถึงวาระท่ีเก่ียวข้อง ส่วนค าถามอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากวาระจะไดท้ าการช้ีแจงในวาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป   
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการด าเนินการประชุมจะ
เรียงล าดบัตามวาระการประชุมท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้
ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั้งแจง้ช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุน้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม  เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมใชส้ 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. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. นายนายนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2557 
 ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ได้
จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2557 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2557  พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป  ไม่ปรากฎว่ามี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแต่ประการใด 
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หนา้ 6 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ  จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระน้ี  โดยวาระน้ีใช้มติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0   0.0000 
งดออกเสียง 0  0   0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
 
วาระที่  2   เพือ่รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 และ
ภารกิจส าคญัท่ีด าเนินการในรอบปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 
(รูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ
ขอรับรายงานประจ าปีแบบเป็นรูปเล่มไดท่ี้หนา้หอ้งประชุม  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ กล่าวว่า เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพรวมท่ีชดัเจน จึงขอใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการด าเนินงานและขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัในรอบปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และ
รายงานขอ้มลูสรุปใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 

 
การเปลีย่นแปลงที่ส าคัญ: 

 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่   บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การจดัจ าหน่ายสินคา้ การ 
ใหบ้ริการออกแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
มลูค่าลงทุน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 
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หนา้ 7 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน: 
ผลการด าเนินงานในปี 2557  มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 803 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณ 29 

ลา้นบาท หรือ 3.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ลา้นบาท รายไดท่ี้
เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีถึงแม้
จะไดรั้บผลกระทบจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมหลกัต่างๆท่ีชะลอตวัลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่
เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทั กระจายอยู่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษทัสามารถขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆไดเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในปี 2557 
บริษทัสามารถประมูลงานขายสินคา้ไดม้ากข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสามารถจดัหาสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้และราคาสามารถแข่งขนัได ้ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในปี 2557 การขายสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่า มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน และมี
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน จึงท าใหปี้ 2557 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิลดลง เม่ือเทียบ
กบัปี 2556 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 27.13% และมีอตัราก าไรสุทธิท่ี 4.81% 
 

โครงสร้างรายได้: 
 ปี 2557 มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 803 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Safety จ านวน 669 
ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ CE จ านวน 105 ลา้นบาท และกลุ่มสินคา้ Water จ านวน 29 ลา้นบาท 
 รายไดเ้พ่ิมข้ึนมาจากกลุ่มสินคา้ Safety ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายใหก้บักลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
กลุ่มลกูคา้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงบริษทัสามารถประมลูงานขายไดเ้พ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอาหาร มีจ านวน
ลดลงตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกท่ีชะลอตวัลง 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Water จ านวน 29.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.30 ลา้นบาท 
เป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าจากระบบบ าบดัน ้ าเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายระบบและ
อุปกรณ์ดา้นระบบบ าบดัน ้าจ านวน 23.78 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผูรั้บเหมาท่ีรับออกแบบก่อสร้างระบบ  
 

ฐานะการเงิน: 
ฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยจ์ านวน 550 ลา้นบาท หน้ีสินจ านวน 230 ลา้นบาท และ

ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 321 ลา้นบาท  
 สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจาก ปี 2556 จ านวน 38.92 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 7.61% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน
หลกัจาก ลูกหน้ีการคา้สุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 24.58 ลา้นบาท ลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขายสินคา้ในไตรมาส 4 ซ่ึง
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ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเงิน ดา้นสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ านวน 27.89 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการสั่งซ้ือ
สินคา้จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 เพ่ือรองรับการขายในช่วงตน้ปี 2558 
 ดา้นหน้ีสิน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 26.94 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 13.28% หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจาก 
เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 46.74 ลา้นบาท ตามการสัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 9.58 ลา้นบาท 

ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 320.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 11.98 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 3.88% 
เป็นผลมาจากก าไรสุทธิส าหรับปี จ านวน 38.86 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 27 ลา้นบาทเพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ านวน 26.45 ลา้นบาท  
 ส าหรับอตัราส่วนสภาพคล่อง และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2557 ยงัอยูใ่นระดบัปกติ 
โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 1.97 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี 0.71 เท่า 
 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรของบริษทั: 
ในปี 2557 บริษทัมีก าไรสุทธิ 38.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 4.81% ROE เท่ากบั 12.27% และ 

ROA เท่ากบั 9.62%  
 

การด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG): 
1. ไดรั้บรางวลั SET Awards of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (Corporate Governance Report) 

รางวลัส าหรับบริษทัท่ีสามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ือง 3 ปี (ปี 2555-2557)  
2. ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2557 ในระดบั “ดีมาก” 

 

ในตอนทา้ย คุณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ 
ร่วมประชุม และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งตอเน่ืองจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: รายไดร้วมปี 2556-2557 ปรากฎวา่ปี 2557 รายไดสู้งข้ึนและก าไรสุทธิต ่าลง (แมว้า่ตน้ทุนราคาน ้ามนัใน 
 ตลาดโลกปรับลดลง) สอบถามถึงสาเหตุท่ีท าใหต้น้ทุนขายสูงข้ึน และบริษทัมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  
ค าตอบ: ประธานฯ  กล่าววา่ ในภาพรวมปี  2557  มีผลกระทบค่อนขา้งมาก การส่งออกของประเทศติดลบ  การ 
 แข่งขนัค่อนขา้งสูงและขายสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรต ่าโดยเฉพาะงานขายราชการท่ีเป็นการประมลูจะมีอตัรา 
 ก าไรต ่ากวา่ปกติโดยเฉล่ียอตัราก าไรขั้นตน้ในอดีตท่ีผา่นมาประมาณ 28-30%   
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 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่ยอดขายปี 2556 มลูค่า 774 ลา้นบาท  
มีก าไรขั้น 30.21% เม่ือเทียบกบัปีปัจจุบนัลดลงเหลือ 27-28% ในปี 2556 ท่ีผ่านมายอดขายไม่ไดต้าม
เป้าหมายเน่ืองจากมีผลกระทบจากปัญหาคุณภาพถุงมือท่ีท าใหไ้ม่สามารถเขา้ประมูลงานราชการได ้ซ่ึง
ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวกบัโรงงานผูผ้ลิตเรียบร้อยแลว้ และสามารถรับงานประมูลกลบัมา แต่อย่างไรก็
ตามปี 2557 การแข่งขนัสูงอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่ปกติตามท่ีประธานช้ีแจงใหท้ราบแลว้  
ส าหรับแนวทางแก้ไข   บริษัทต้องรักษาสัดส่วนตลาดกลุ่มราชการถึงแม้ว่าจะมีอัตราก าไรต ่า ใน  
ขณะเดียวกนัก็มุ่งเน้นขายสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูงในตลาดอ่ืนๆ การแข่งขนัในตลาดแต่ละหมวดสินคา้
ค่อนขา้งสูง ทั้งน้ี เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีอ  านาจเจรจาต่อรองกบัโรงงานผูผ้ลิต เพ่ือให้สามารถ
บริหารตน้ทุนสินคา้ในราคาต ่าและสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ และคาดว่าในอนาคตบริษทัจะพฒันา
คุณภาพสินคา้ เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณและก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทัตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี
บัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ  กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั” โดยผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเง่ือนไขแลว้ ซ่ึงไดผ้่านการแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี หนา้ 
109-154 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2558 ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดร้ายงานสรุปภาพรวมแก่ท่ีประชุมทราบแลว้ในวาระท่ี 2 
       

   คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความ
เห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณเชาวร์ บุญยะมาน ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
ค าถาม: รายการยกหน้ีใหจ้ านวน 793,730 บาท ท่ีแสดงไวใ้นกระแสเงินสด ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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ค าตอบ: คุณพรศักดิ์ ชุนหจนิดา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 เรียนช้ีแจงวา่เป็นรายการยกยอดหน้ีคงคา้งของบริษทัยอ่ย “บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  ท่ีอยู ่
 ระหวา่งช าระบญัชี 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

  
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความเห็นชอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
วาระที่  4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอ
เอ็นเอส ออดิท จ ากดั ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ปรากฏว่าบริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 
38.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุน้ 0.24 บาท  
 โดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “ก าหนดว่าบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น” 
 ส าหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
บริษทัขอ้ 44. ระบุว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยท่ียงัมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได ้
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หนา้ 11 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

ทั้งน้ี เงินก าไรท่ีใชพิ้จารณาจ่ายปันผลคือเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร และสอดคลอ้งตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทั ดงันั้น เม่ือผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ปรากฏว่ามี
ก าไร บริษทัจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลงัส้ินปี 2557 (1 กรกฏาคม - 
31 ธนัวาคม 2557) มีดงัน้ี 

1. ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 10% ของทุนจดทะเบียนครบถว้นแลว้เป็น
จ านวน 16.20 ลา้นบาท  

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (1 มกราคม 
2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12.95 ลา้นบาท จ่ายเม่ือ
วนัท่ี 10 กนัยายน 2557 

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากผลประกอบการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จึงยงั
คงเหลือจ่ายในงวดน้ีในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 19.44 ลา้นบาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 32.40 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 
83.39 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ประจ าปี 2557 

  

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
  
 ทั้งน้ี เงินปันผลท่ีจ่ายเป็นการจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เท่ากบัเงินปันผลคูณสองส่วนแปด ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: สอบถามเร่ืองก าไรท่ีไดม้าและจ่ายปันผลนั้น ไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเพ่ือใชห้มุนเวียนหรือไม่  
ค าตอบ:  ประธานฯ  ช้ีแจงวา่บริษทัมีก าไร 38.85 ลา้นบาท จ่ายปันผลคิดเป็น 83.39% คงเหลือสมทบส่วนหน่ึงเป็น 
 ก าไรสะสม   และในปี 2557  บริษทัไดมี้การจดัสรรส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้จ านวน 16.20 ลา้น 
 บาท และมีก าไรท่ียงัไม่จดัสรรขอ้มลูส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 46.93 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดท่ี 
 ยงัไม่จ่ายปันผลในปี 2557  
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หนา้ 12 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ   แถลงวา่คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหห้ลกัทรัพย ์ “PHOL”   เป็น  Divdend Stock    โดย 
 พยายามรักษาอตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield 4-5%  โดยท่ียงัไม่ค านึงถึง  Capital Gain  
 แต่ถา้หากราคาหุน้ในตลาดมีมลูค่าท่ีสูงข้ึน  ฝ่ายบริหารตอ้งพยายามท าก าไรเพ่ิมข้ึนเพ่ือจะไดน้ ามาจ่ายปัน 
 ผลแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield ประมาณ 4-5% ขา้งตน้  ยกเวน้ในปี 2556  บริษทัจ่ายปันผลในรูปของ 
 เงินสดและหุน้ปันผล 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานของบริษทั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0  0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
เพ่ือจ่ายเงินสดปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัจ านวน 161,999,986 
หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 19.44 ลา้นบาท โดยเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงจ่ายไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.39 ของ
ก าไรสุทธิรวมประจ าปี 2557 
 

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ   
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หนา้ 13 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

วาระที่ 5   พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการพิจารณาวาระท่ี 5. 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
อิสระ โดยกรรมการท่ีครบวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง มีจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ รศ.ดร.เสกศกัด์ิ จ าเริญวงศ ์กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระและเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และนายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ จะออกจากหอ้งประชุมไปพกัท่ีหอ้งรับรองและ
จะกลบัมายงัหอ้งประชุมอีกคร้ังเม่ือท่ีประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ส าหรับวาระน้ี บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ี
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าเน่ืองจากประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการ
เสนอแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง จึงมอบหมายใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ เป็นผูช้ี้แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการต่อท่ีประชุมทราบ  
 

 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ให้ท่ี
ประชุมทราบวา่ ในปีน้ีบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยไดมี้โอกาสน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือ
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดน าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  
 โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ        จ าเริญวงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์      จึงเจริญ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง ต าแหน่ง กรรมการ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)      ได ้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแลว้เห็นว่า กรรมการทั้ งสามท่านมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั มีคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ส าหรับกรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการ
อิสระเท่ากบัขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 
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หนา้ 14 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ     
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย   
 จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวติักรรมการ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามท่ีปรากฎในเอกสารส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 3 พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีไดส่้งแก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมพิจารณา) พิจารณาแลว้
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ซ่ึงได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบติังานหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  อีกทั้ง ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง ดงัน้ี 
 1. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ        จ าเริญวงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์      จึงเจริญ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง ต าแหน่ง กรรมการ 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร. เสกศกัด์ิ จ าเริญวงศ ์
และ รศ.ดร.เอกจติต ์จึงเจริญ เป็นกรรมการอิสระ และ นายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ ในวาระน้ีกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียง มีรายนามดงัน้ี 

1. รศ.ดร. เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์  (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
        มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวาระน้ีจ านวนผูอ้อกเสียง 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0 0  0.0000 
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2. รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ  (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวาระน้ีจ านวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 48 114,582,496 99.9791 

ไม่เห็นดว้ย 0   0  0.0000 
งดออกเสียง 1       24,000  0.0209 

 

3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง   (ด ารงต าแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวาระน้ีจ านวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 47 113,306,096 98.8653 

ไม่เห็นดว้ย 0    0  0.0000 
งดออกเสียง 2   1,300,400  1.1347 

 
 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
วาระน้ี อนุมติัการแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระ
หน่ึง โดยในวาระน้ีบริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามดงัต่อไปน้ี 
 1. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ        จ าเริญวงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์      จึงเจริญ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง ต าแหน่ง กรรมการ 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัและใหน้ าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 
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 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 2558 ดงัน้ี 

1.  ค่าตอบแทนต่อคร้ังที่มาประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั  
 1.  ประธานกรรมการ   22,500  บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ    15,000  บาท ต่อคร้ัง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
  (ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร) 
 1.  ประธานกรรมการ   18,000  บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ     12,000  บาท ต่อคร้ัง 
 

 2. โบนัสกรรมการ  
 2.1 โบนัสปี 2557   
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจ านวน
เงินปันผลจ่ายในปี 2557 จ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจ านวน  810,000 บาท (แปดแสน
หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) โดยพิจารณาจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน (กรรมการท่ีมิได้
เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้ริหาร) จ านวน 8 คนๆ ละ 1 ส่วน ตามแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา  
  

 2.2 โบนัสปี 2558 
  พิจารณาน าเสนอปรับหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2558 เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมแก่องคก์รโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
 ส่วนท่ี 2.  อตัรา 10% ของก าไรส่วนเพ่ิม ในกรณีท่ีมีก าไรสุทธิมากกวา่ปี 2557  
                                        แต่โบนสักรรมการทั้ง 2 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท 
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 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคนๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี หรือกรณีท่ีกรรมการไดรั้บ
แต่งตั้งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการท่ีลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
  
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงสร้าง
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนโบนสักรรมการปี 2557 
และค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 โดยสรุปดงัน้ี  

2. ค่าตอบแทนต่อคร้ังที่มาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั  

 1.  ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ 15,000 บาท ต่อคร้ัง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 1.  ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อคร้ัง 

3. โบนัสกรรมการ 
  ปี 2557   เป็นจ านวนเงิน 810,000 บาท จดัสรรตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
  ปี 2558   ไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑท่ี์เสนอขา้งตน้ 
  ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
ค าถาม: หลกัเกณฑจ่์ายโบนสัส่วนท่ี 2 อตัรา 10% ของก าไรส่วนเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  เช่น สมมติปี 57 มีก าไร  
 38.85 ลา้นบาท และหากปีน้ีมีก าไรเพ่ิมข้ึน 30 ลา้นบาท ก าไรส่วนเพ่ิมเท่ากบั 10% ของ 30 ลา้นบาท รวม 
 โบนสัทั้งส้ินไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 ประธานฯ ตอบวา่วิธีการค านวณถกูตอ้งตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
 คุณไพฑูรย์ พนัธุวดธีร  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: โบนสัส่วนท่ี 1. อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ และในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไดน้ ามาคิด 
 รวมเป็นมลูค่าจ่ายโบนสักรรมการหรือไม่ และคาดวา่ในปี 2558 บริษทัจะมีการจดัสรรเงินปันผลเป็นหุน้ 



 
                                                                                                                                                                                    

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558                    

หนา้ 18 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

 อีกหรือไม่ เพราะไม่ตอ้งการรับเป็นหุน้ปันผล 
ค าตอบ: ประธานฯ ช้ีแจงวา่การค านวณอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ทั้งหมดนั้น หมายรวมถึงปันผล 
 เงินสดและหุน้ปันผลดว้ย ส่วนปี 2557  กค็  านวณจากยอดเงินปันผลทั้งส้ิน 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
 โบนสักรรมการจ านวนเงิน 810,000 บาท และขอรับความคิดเห็นของผูถื้อหุน้เร่ืองไม่อยากรับปันผลเป็น 
 หุน้ไวพิ้จารณา  
 คุณชวลติ หวงัธ ารง  กรรมการ   กล่าวเสริมวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไม่มีผลท าใหร้าคาหุน้สูงข้ึน ใน 
 อนาคตจึงไม่น่าจะจ่ายปันผลเป็นหุน้อีก แต่อยากใหผู้ถื้อหุน้มองถึงศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตท่ีจะ 
 ท าใหม้ลูค่าของบริษทัเพ่ิมข้ึนมากกวา่  
  คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  
 กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ท่ียึดถือนโยบายการจ่ายผลตอบแทน (โบนสั) แก่กรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวน  
 เงินปันผลท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ถือวา่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้เม่ือเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่อิง 
 จากผลก าไร หรือบางปีแมบ้ริษทัเหล่านั้นมีก าไรแต่กไ็ม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้กไ็ด ้
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี 
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 43 113,214,176 98.7642 

ไม่เห็นดว้ย 2     310,000   0.2705 
งดออกเสียง 4            1,082,320    0.9653 

 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และอนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 ตาม
รายละเอียดขอ้มูลท่ีปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ (หน้า 10-11) โดยเชิญ รศ.ดร.เสกศกัด์ิ 
จ าเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
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หนา้ 19 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพรบ.บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษทั 44 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจะแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี แลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั” เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั ประจ าปี 2558 อีกวาระหน่ึง โดยนายเสถียร วงศส์นนัท ์เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3495 เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินเป็นปีท่ี 5 และขออนุมติัค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวน
เงิน 1,135,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ซ่ึงไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั้ง 4 แห่ง
แลว้ ทั้งน้ี ราคาขา้งตน้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ 
 ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี 

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

 

 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 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,135,000 บาท 
(หน่ึงลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั้งส่ีแห่ง
แลว้  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อนสูงข้ึน บมจ. ผลธญัญะ เพ่ิมข้ึน 60,000  
 บาท และบจ. ผล วอเตอร์ จ านวน 115,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 60,000 บาท 
ค าตอบ: ประธานฯ   เรียนช้ีแจงวา่บริษทัยอ่ย บจ.ผล วอเตอร์ เพ่ิงจดัตั้งเม่ือ 17 มีนาคม 2555 และคาดวา่ช่วงเร่ิมตน้ 
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หนา้ 20 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

ยงัไม่มีธุรกรรมทางการค้ามากนัก แต่เน่ืองจากการขยายตวัธุรกิจท่ีมีธุรกรรมเพ่ิมข้ึนค่าสอบบญัชีจึง
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณงาน ส่วน บจ.ผล พาลาเดียม ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการประมูลงานราชการ และ
แนวโนม้ท่ีเติบโตคาดวา่ธุรกรรมจะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน รวมถึงการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัแม่ และ
ขอใหท้างผูส้อบบญัชีช่วยพิจารณาประเดน็น้ี  

ค าตอบ: คุณจติรลดา รามศิริ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ช้ีแจงวา่ในปี 2557 บจ.ผลวอเตอร์  
แทบจะไม่มีรายการท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้และคาดการณ์ว่าปี 2558 ตามท่ีบริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้ากงาน
โครงการสมัปทานน ้าท่ีอยูร่ะหวา่งติดตามผลและมีธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน ระยะเวลาในการตรวจสอบ และการ
ปรับใชง้บการเงินรวมตามมาตรฐานสอบบญัชีใหม่อยา่งสมเหตุผล 
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  แสดงความเห็นว่าเห็นดว้ยกบัค่าสอบบญัชีท่ี
เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขายและปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี 
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 47 114,590,896 99.9864 

ไม่เห็นดว้ย 2        15,600  0.0136 
งดออกเสียง 0    0  0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2558 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,135,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) โดยมี
รายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัต่อไปน้ี 

1. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3500   หรือ 
3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  4054   หรือ 
4. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  5946    
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หนา้ 21 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที่  8   เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
ค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นหรือ
สอบถามเพ่ือความเขา้ใจ และช้ีแจงขอ้ซักถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ดงันั้น จะไม่มีเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 

 คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  
ค าถาม: แนวทางด าเนินธุรกิจน ้าในปีน้ีและอนาคต 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แนวทางด าเนินธุรกิจน ้ายงัคงมุ่งเนน้ขายงานระบบ 

ไปยงัภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม 
รวมถึงกลุ่มโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง เช่น ติดตามงานโครงการท่ีจงัหวดัภูเก็ต เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาอยู่ในภาวะ
ท่ีไม่ปกติมีการประกาศใชพ้รบ.กฎอยัการศึก ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวแ้ต่ใน
ปี 2558 คาดวา่ธุรกิจท่องเท่ียวจะดีข้ึนเน่ืองจากมีการยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกแลว้  
ส าหรับงานโครงการสมัปทานน ้า ท่ีเกิดปัญหาล่าชา้จากสถานการณ์การเมือง และพรบ.การใหเ้อกชนร่วม
ทุนกบัภาครัฐ ส่งผลใหง้านโครงการท่ีคาดหวงัตอ้งชะลอออกไป จากขอ้มูลล่าสุดคณะกรรมการนโยบาย
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบท่ีจะประกาศใชก้ฎหมายใหม่ก าหนดวงเงิน
กรอบมูลค่าของโครงการท่ีจะใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีท่ีเป็นโครงการทัว่ไปไม่ถือเป็น
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าต ่ากว่าพนัลา้นบาทใหอ้  านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พิจารณา ดงันั้น โครงการสมัปทานน ้าเทศบาลแม่กา กต็อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑพ์รบ.ร่วมทุนเช่นเดียวกนั 
ในระหว่างปีมีงบส่วนกลางจดัสรรให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือบริการน ้ าประปาแก่ชุมชนและมี
พ้ืนท่ีทบัซอ้นกนักบัเทศบาลแม่กาจึงตอ้งหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงศึกษาขอ้มูล
อย่างต่อเน่ือง ในเบ้ืองตน้บริษทัจะปรับลดขนาดโครงการให้เล็กลงมาในระดบัประปาหมู่บ้านซ่ึงอยู่
ระหว่างการเจรจากกบัหน่วยงานเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโครงการจ าลองสัมปทานน ้ า
ขนาดเลก็แก่ภาคเอกชนและสถานท่ีท่องเท่ียวด าเนินในรูปแบบของผูป้ระกอบการลงทุนเคร่ืองบ าบดัน ้ า
และขายน ้าแก่ภาคเอกชนและเจาะกลุ่มลกูคา้หา้งสรรพสินคา้เพ่ือขยายฐานธุรกิจต่อไป 
 



 
                                                                                                                                                                                    

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558                    

หนา้ 22 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง   
ค าถาม: ในการประชุมปีก่อนแจกน ้าด่ืม Phol แต่ปีน้ีใชน้ ้าด่ืมตราสินคา้อ่ืนแทนอยากทราบวา่ยงัท าธุรกิจน ้าอยู่หรือ

เปล่า  และ Phol จะท าเคร่ืองกรองน ้าท่ีหนา้บริษทั/แสดงสินคา้หนา้ร้าน  แต่ไม่เห็นมีความคืบหนา้ดงักล่าว 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ช้ีแจงวา่บริษทัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจขายน ้าบรรจุขวด 

เพียงแต่สัง่ผลิตเพ่ือแจกจ่ายและท าประชาสมัพนัธ์แก่ลูกคา้ใหรู้้จกัเรามากข้ึนเท่านั้น  
คุณชวลติ หวงัธ ารง กรรมการ กล่าวเสริมวา่โรงงานท่ีผลิตน ้าด่ืมนั้นเป็นลกูคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองผลิตน ้าจากเราไป 
แต่เน่ืองจากตอ้งมีจ านวนสั่งผลิตขั้นต ่า 50,000 ขวด คงตอ้งใชร้ะยะเวลาเกือบ 3 ปีหมดอายพุอดี  
แต่อยา่งไรบริษทักย็งัด าเนินธุรกิจน ้าท่ีมีขนาดก าลงัผลิต 6 ลบ.ม/วนั และมุ่งเนน้กระจายไปตามพ้ืนท่ีรอบ
นอกบริเวณชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกมัพชูาและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
ประธานฯ  กล่าวเสริมวา่ตามท่ีบริษทัไดเ้คยใหข้อ้มูลเร่ืองโชวร์รูมบริเวณดา้นหนา้อาคาร จากการส ารวจ
โครงสร้างพ้ืนท่ีแคบ ติดเสาไฟฟ้าและโลโกบ้ริษทั ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณเห็นควรใหส้รรหาพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกลเ้คียงท่ีเหมาะสมดีกวา่ 
คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  

ค าถาม:   สินคา้กลุ่ม Safety  ท่ีมีสดัส่วน 80% ของยอดขาย  ขอสอบถามสดัส่วนการตลาดของตราสินคา้  House  
 Brand เทียบกบัตราสินคา้อ่ืนๆ มีสดัส่วนตลาดเป็นเท่าใด และมีโครงการผลกัดนัยอดขาย House Brand  
 อยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   เรียนช้ีแจงวา่ปัจจุบนั  House  Brand    มีสดัส่วน 

ประมาณ 10%  ซ่ึงเรามีตราสินคา้ระดบั  Premium ท่ีน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ  และบริษทัยงัคงรักษาฐาน 
ลกูคา้ระดบับนเช่นเดิม ขณะเดียวกบัผลิตสินคา้ House Brand “Synos” เพ่ือจ าหน่ายแก่ลูกคา้ระดบักลางลง
ไปถึงระดบัล่าง และสินคา้ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มลูกคา้เดิม  ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงในการสูญเสีย
ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (ถา้มี)  

ค าถาม:  บริษทัมีแผนท่ีจะแปรสภาพเป็นผูผ้ลิตสินคา้เองหรือไม่ จากขอ้มลูท่ีไดรั้บทราบวา่มีการเจรจากบัโรงงาน 
ผูผ้ลิต 

ค าตอบ:  ไดมี้การเจรจากบัโรงงานผูผ้ลิตถุงมือต่างประเทศแต่ไม่สามารถรับเง่ือนไขขอ้เสนอได ้และบริษทัไม่หยดุ
น่ิงในการแสวงหาโอกาสธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
คุณเชาวร์ บุญยะมาน   ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย (TIA) 

ค าถาม:   บริษทัมีแผนหรือโครงการขยายสาขาทั้งธุรกิจ Safety และธุรกิจน ้า อยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนช้ีแจงว่าบริษทัมีนโยบายการขยาย Outlet ตามท่ีช้ีแจงขา้งตน้ และจดัตั้ง

สาขาภูเก็ตเพ่ือเป็นต้นแบบธุรกิจน ้ า เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญและมีความตอ้งการใช้น ้ าใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะฤดูกาลท่องเท่ียว และหากประสบความส าเร็จก็จะขยายตน้แบบธุรกิจน ้าไปยงัเหล่ง
อ่ืนท่ีมีกลุ่มลกูคา้หนาแน่น ซ่ึงก าลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจไปยงัภาคอีสาน/ภาคตะวนัออก 



 
                                                                                                                                                                                    

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558                    

หนา้ 23 ของจ านวน 25 หนา้ 
 

และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่พฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่ก็ยงัประสงค์ให้พนักงานขายเขา้ไปน าเสนอ
สินคา้และบริการแก่ลกูคา้โดยตรงมากกวา่ท่ีจะมองหาสินคา้จากหนา้ร้าน  
คุณสาวติร แสงจนัทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  

ค าถาม: จากรายงานปีก่อนแถลงวา่มีเป้ายอดขาย 2,500 ลา้นบาทนั้น  มีการทบทวนแผนงานและเป้าหมายใหม่ 
 อยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนช้ีแจงว่าบริษัทยงัมีเป้าหมายการเติบโตตามท่ีตั้ งไว ้แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์ท่ีผา่นมาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอตวั และในปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศยงัไม่ดี แต่ก็ไดพ้ยายามเพ่ิมการส่งออก และกลุ่ม Oil &  Gas แม้
ราคาน ้ามนัจะปรับตวัลงแต่มีความจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบั Safety ค่อนขา้งมาก โดยเร็วๆน้ี บริษทั
รอลงนามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองวดัแก๊สกบัทางเชฟรอน รวมถึงการเพ่ิมบริการทดสอบอุปกรณ์ประเภท
เคร่ืองช่วยหายใจและถงัอดัอากาศเพ่ือท าการทดสอบระบบและสามารถออกใบรับรองความปลอดภยัแก่
ผูใ้ชง้านได ้จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีบริษทัขยายไปยงัธุรกิจบริการแบบครบวงจร ส่วนธุรกิจน ้าแสวงหา
โอกาสความเป็นไปไดต่้อไป 

ค าถาม: การเปล่ียนแปลงเป้ายอดขายใน 3 ปีขา้งหนา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเท่าใด  
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ บริษทัก าลงัศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการธุรกิจลา้งไต ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีมี

จ านวน 500 แห่งในประเทศไทย และหากเจรจาส าเร็จกจ็ะมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนอีกช่องทางหน่ึง 
คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล  ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุม  

ค าถาม: สอบถามความคืบหนา้ของบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมายอมรับว่าการบริหารงานของผูร่้วมทุนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั ซ่ึงไดมี้การปรับโครงสร้างบริหารโดยส่งตวัแทนบริษทัไปดูแลจดัการ และ
อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนแผนด าเนินธุรกิจใหม่ โดย บจ. ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จะมุ่งเนน้ธุรกิจน ้ าทั้งการ
ขายระบบและอุปกรณ์ เจรจาหาตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีศกัยภาพ ส่วนธุรกิจ Safety นั้นให้ผ่านช่องทางจดั
จ าหน่ายท่ีก าหนดเช่นผา่นตวัแทน (Distributor) เพ่ือขยายธุรกิจท่ีกมัพชูาต่อไป 
ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษทัเห็นโอกาสทางธุรกิจน ้าในกมัพูชา จึงไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนท่ีเป็นนกั
ธุรกิจไทยท่ีไปบุกเบิกธุรกิจในกมัพูชามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ปรากฏว่าตลาดคา้ปลีก (Retail)ไม่
เหมาะสม ซ่ึงท่ีประชุมไดห้ารือและเจรจาจะขอซ้ือหุ้นคืนเพ่ือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ใหม่ให้ด าเนินธุรกิจ
บ าบดัน ้ า/บริการครบถว้น โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั้งตวัแทนท่ีมีศกัยภาพมาเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย 
(Distributor) รูปแบบเดียวกบั บมจ.ผลธญัญะ ท่ีเติบโตจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศไทยเช่นกนั 

ค าถาม: ปีก่อนไดมี้โอกาสเขา้มาเยี่ยมชมกิจการของบริษทักบักลุ่มนักลงทุน และบริษทัแถลงว่าจะขยายธุรกิจ
เคร่ืองกรองน ้าไปยงัตลาดกลุ่มคอนโดมิเนียมท่ีมีผูอ้าศยัหนาแน่น แต่ยงัไม่เห็นความคืบหนา้ดงักล่าว ใน
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มุมมองเห็นวา่การท าตลาดเคร่ืองกรองน ้าไม่น่าจะยากและตน้ทุนไม่สูงมากนกัเพราะมีบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ด าเนินธุรกิจเคร่ืองกรองน ้าในลกัษะเดียวกนั 

ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ เรียนช้ีแจงวา่บริษทัยงัด าเนินการอยู ่และเคยน าเขา้ไปท าตลาดท่ีกมัพชูา 
ปรากฎวา่มีตราสินคา้ซ ้ าซอ้น จึงไดป้รับกลยทุธ์ใหม่โดยท าตราสินคา้ของตนเอง ตราสินคา้ 
“AQUAMEX” โดยปกติระบบ RO ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการท างาน แต่เคร่ืองกรองน ้าของเรามีเทคโนโลยีท่ี
เหนือกวา่สินคา้อ่ืนคือไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการท างานถือเป็นจุดเด่นของสินคา้ท่ีสามารถน าไปท าตลาดใน
บริเวณท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึงหรือไม่สะดวก และเร่ิมน าไปวางจ าหน่ายใน Modern Trade และท่ีกมัพชูาแลว้ 
แต่การสร้างการรับรู้ลกูคา้คงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

ค าถาม: สอบถามเร่ืองช่องทางจ าหน่ายของธุรกิจ Safety และในอนาคตมีโอกาสสร้างตราสินคา้ตนเองหรือไม่ 
เน่ืองจากไปต่างจงัหวดัพบเห็นสินคา้คู่แข่งท่ีตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยแลว้ เช่น แพงโกลิน หรือตรา
สินคา้อ่ืนกมี็เช่นกนั 

ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ เรามีท าตราสินคา้ House Brand  “Synos” อยูแ่ลว้ เพ่ือลดความเส่ียงในอนาคต
หากเจา้ของตราสินคา้ไม่ใหบ้ริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย แต่อย่างไรก็ตามบริษทัมีการพฒันา House Brand 
“Synos” ของตนเอง และจะขยายตลาดไปยงัสาขาระยอง เชียงใหม่ และโซนภาคอีสานต่อไป 

ค าถาม: บริษัทมีโอกาสสร้างตราสินค้าหรือผลิตสินค้าตนเองในอนาคตหรือไม่ เพราะปัจจุบัน Phol เป็น 
Distributor แต่หากสามารถเปล่ียนมุมมองลูกคา้ให้เห็นว่า Phol มีพฒันาการเติบโตเป็นผูผ้ลิต เป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์บริษทั  

ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ช้ีแจงวา่การลงทุนผูผ้ลิตสินคา้นั้นตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด/ขนาด
ตลาดวา่คุม้ค่าแก่การลงทุนหรือไม่ แมก้ระทัง่ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงหลายรายกย็งัไม่มีโรงงานผลิตเอง เพียง
เป็นผูคิ้ดคน้/พฒันาเทคโนโลยีและจา้งผลิตเท่านั้น แต่ส่ิงส าคญัหากสามารถต่อยอดธุรกิจหลกัไดก้็มี
โอกาสความเป็นไปไดสู้งในอนาคต อีกทั้งบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายตราสินคา้ระดบั Premium จาก
ต่างประเทศ  และยงัมีตราสินคา้ตนเอง “Synos” ถือเป็นภาพลกัษณ์ของบริษทั 

ค าถาม:  สอบถามสดัส่วนยอดขายสินคา้ Modern Trade กบั Distributor เป็นเท่าใด  
ค าตอบ:   บริษทัเพ่ิงเร่ิมตน้เขา้ไป Modern Trade  แต่ช่องทาง  Distributor  นั้นมีหลายช่องทาง คิดเป็นสดัส่วนตลาด 

จ าหน่ายผา่นช่องทางจดัจ าหน่าย 35% และขายตรง 65% ซ่ึงบริษทัรักษาลกูคา้ระดบับน สร้างความเช่ือมัน่ 
แก่ลกูคา้และท าสญัญากบัลกูคา้  ดงัเช่น  เชฟรอน, โตชิบา, มิตซูบิชิ  และโตโยตา้  เป็นตน้  โดยใชก้ลยทุธ์ 
ในการต่อยอดธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า  

ค าถาม:  อยากเห็นภาพท่ีชดัเจนวา่ธุรกิจใดเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจในอนาคต 
ค าตอบ:  บริษทัมีฐานธุรกิจดา้น Safety เป็นหลกั และโอกาสทางธุรกิจน ้าซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่มากจะพยายยามผลกั 
 ดนัเตม็ท่ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโอกาสและสร้างความเช่ือมัน่แก่ลกูคา้ในระยะยาว 

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุม 
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ค าถาม: Business Outlook ใน 5 ปี มีแผนกลยุทธ์เติบโตอยา่งไร 
ค าตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  เป้าหมายความส าเร็จคือธุรกิจน ้า แมว้า่ ณ วนัน้ียงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่

บริษทัยงัคงพยายามตามเป้าหมายเดิมไม่เปล่ียนแปลง 
คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

ค าถาม: สอบถามความคืบหนา้การด าเนินการค าขอการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่   

ค าตอบ: ประธานฯ  แถลงวา่จะด าเนินการเร่ืองเอกสารแบบประเมินตนเองตามขอ้ก าหนด CAC หลงัจากเสร็จส้ิน 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี     คณะกรรมการมีความเช่ือมัน่วา่บริษทัมีพ้ืนฐานแนวทางการก ากบั 
 ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่จะใชเ้วลาด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 
   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 ประธานฯ แจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 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 
 

ปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.40 นาฬิกา 
 

 
 

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

 
 

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

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
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