
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00น 
 

ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทัฯ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุม 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ)  

พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตนมาดว้ย 



 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ทะเบียนเลขที� 0107551000088 
วนัที�  21  มีนาคม  2559 

 
เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2559 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 
 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 
 2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุน  

    เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
3. ประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 

 7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
           8. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
 10. แผนที�แสดงที�ตั�งสถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2559  ในวนัองัคารที� 26 เมษายน  2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานที�ตั�งบริษทัฯ หอ้งประชุมชั�น 3 
เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 
วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2558 
 (การลงมติ: วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ทะเบียนเลขที� 0107551000088 
วนัที�  21  มีนาคม  2559 

 
เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2559 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 
 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 
 2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุน  

    เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
3. ประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 

 7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
           8. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
 10. แผนที�แสดงที�ตั�งสถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2559  ในวนัองัคารที� 26 เมษายน  2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานที�ตั�งบริษทัฯ หอ้งประชุมชั�น 3 
เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 
วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2558 
 (การลงมติ: วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 3 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

แลว้ และไดผ้า่นการพิจารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559 และ
คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2559  เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  จึงเสนอต่อที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 ที�ผ่านมา สรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี�  
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

2558 2557 /1 2558 2557 /1 
สินทรัพยร์วม 667.40 550.37 667.52 551.02 
หนี� สินรวม 346.10 229.69 343.54 222.81 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) /2 162 /2 162 /2 162 /2 162 /2 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 324.13 322.89 323.97 328.11 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 914.90 803.01 880.71 789.19 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 33.01 37.65 28.16 39.17 
กาํไรสุทธิ (ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่)  34.28 38.84 28.16 39.12 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.21 0.24 0.17 0.24 
หมายเหต:ุ    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
                     /2 คาํนวณตามจาํนวนหุ้นสามญัถ่วงนํ� าหนกั (หุ้น) หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น ในปี 2558  
                      
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในครั� งนี�  ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2558 
ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นว่าครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  
 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ� ง
ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งตามมติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามที�กฎหมายกาํหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (http://www.pdgth.com)  เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2558 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  ซึ� งจดัขึ�นเมื�อ
วนัที� 28 เมษายน 2558 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที�  2   เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 (การลงมติ: วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ) 
 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2558 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558) ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใน
รอบปี 2558 (เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที�  � พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี  สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2558 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา ��� ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� กาํหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนั
สิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบ
ปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบ
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หนา้ 3 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

แลว้ และไดผ้า่นการพิจารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559 และ
คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2559  เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  จึงเสนอต่อที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 ที�ผ่านมา สรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี�  
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

2558 2557 /1 2558 2557 /1 
สินทรัพยร์วม 667.40 550.37 667.52 551.02 
หนี� สินรวม 346.10 229.69 343.54 222.81 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) /2 162 /2 162 /2 162 /2 162 /2 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 324.13 322.89 323.97 328.11 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 914.90 803.01 880.71 789.19 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 33.01 37.65 28.16 39.17 
กาํไรสุทธิ (ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่)  34.28 38.84 28.16 39.12 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.21 0.24 0.17 0.24 
หมายเหต:ุ    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
                     /2 คาํนวณตามจาํนวนหุ้นสามญัถ่วงนํ� าหนกั (หุ้น) หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น ในปี 2558  
                      
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในครั� งนี�  ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2558 
ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นว่าครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 4 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

วาระที�  4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 (การลงมติ: วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ) 
 

ตามมาตรา 115  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราว เมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานที�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทาํ
ภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
 

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรแจง้ใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบวา่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั      
ครั� งที�  5/2558  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม  2558 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 (ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2558) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ที�มีรายชื�อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที�  26 สิงหาคม  2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 
12.96 ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 และไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เมื�อวนัที� 
7 กนัยายน 2558  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที� 5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน ประจาํปี 2558 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. กาํหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�ง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั�นๆ 
หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียง
พอที�จะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจาํเป็นอื�นใด และโครงการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั�น
ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 
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 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิประจ าปี เท่ากบั 34,312,608.32 บาท  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 เพ่ือจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั
ฯ ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกและช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 161,999,986 หุ้น หรือคิดเป็น
จ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท โดยคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราร้อยละ 94.42 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปี 2558  
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12.96 
ลา้นบาท  ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลืออีกอตัราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 19.44 
ลา้นบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัครบถว้นแลว้ 
 

   อน่ึง ผูถื้อหุน้สามญัประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตร 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี  9  พฤษภาคม  2559  และใหร้วบรวม 
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2559 
 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

      งบการเงนิรวม ปี 2558 ปี 2557 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 34.31 38.85 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 162 162 
4. ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.21 0.24 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.20 0.20 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (1 ม.ค.-30 มิ.ย.58) 0.08 0.08 
    5.2 เงินปันผลเงินสด  (1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) 0.12 0.12 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 32.40 32.40 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 94.42 83.39 

 

หมายเหตุ: การใหสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2559 ท่ีจะประชุมในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 
 
 



- 6 / 64 -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 6 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคิดคาํนวณรวมกบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายเทียบเท่ากบัร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปี 2558 ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
   
วาระที� 6  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามกําหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบักรรมการหนึ�งใน
สาม (1/3) กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั�นใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื�นอยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้  
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี�  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ดงันี�  

 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที� 12 มกราคม 2559 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559   
 
 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 7 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ ซึ�งปรากฎ 
อยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 - หมวดโครงสร้างการจดัการ)โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทั
และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า กรรมการทั�งสามคนซึ� งตอ้งออกตามกาํหนด
วาระ เป็นผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมทั�งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานในฐานะ
กรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาที�ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั�ง 3 คน 
ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั�งกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  2) นายบุญชยั 
สุวรรณวฒิุวฒัน์  และ 3) พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
���� มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ด้วยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�ครบกาํหนดวาระทั�ง 3 คน เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�  ประวติัโดยสังเขปของบุคคล
ที�ไดรั้บการเสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 
หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
 
วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติม 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที� 4 คณะกรรมการ ขอ้ 17. คณะกรรมการบริษทัจะ
พึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คน และคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่กไ็ด ้ 
 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ
คณะกรรมการแลว้เห็นควรแต่งตั�งกรรมการที�มีความเชี�ยวชาญดา้นการตลาด และการลงทุน เพื�อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน โดยองคป์ระกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัแต่งตั�งแลว้ จะมีจาํนวนกรรมการเพิ�มขึ�น จากเดิมจาํนวน 9 คน เป็น 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 6 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคิดคาํนวณรวมกบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายเทียบเท่ากบัร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปี 2558 ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
   
วาระที� 6  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามกําหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบักรรมการหนึ�งใน
สาม (1/3) กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั�นใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื�นอยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้  
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี�  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ดงันี�  

 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที� 12 มกราคม 2559 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559   
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 7 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ ซึ�งปรากฎ 
อยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 - หมวดโครงสร้างการจดัการ)โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทั
และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า กรรมการทั�งสามคนซึ� งตอ้งออกตามกาํหนด
วาระ เป็นผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมทั�งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานในฐานะ
กรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาที�ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั�ง 3 คน 
ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั�งกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  2) นายบุญชยั 
สุวรรณวฒิุวฒัน์  และ 3) พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
���� มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ด้วยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�ครบกาํหนดวาระทั�ง 3 คน เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�  ประวติัโดยสังเขปของบุคคล
ที�ไดรั้บการเสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 
หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
 
วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติม 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที� 4 คณะกรรมการ ขอ้ 17. คณะกรรมการบริษทัจะ
พึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คน และคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่กไ็ด ้ 
 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ
คณะกรรมการแลว้เห็นควรแต่งตั�งกรรมการที�มีความเชี�ยวชาญดา้นการตลาด และการลงทุน เพื�อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน โดยองคป์ระกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัแต่งตั�งแลว้ จะมีจาํนวนกรรมการเพิ�มขึ�น จากเดิมจาํนวน 9 คน เป็น 
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 8 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 
คน 
 

 ซึ� งไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที�เสนอแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ทั�งสองคน มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษใหอ้อกหรือ
ปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนา้ที� ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุก หรือมีความผิดเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ไดม้าโดยสุจริต 
และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วนแข่งขันกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
 รายนามบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหแ้ต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน ไดแ้ก่ 

 1. นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายธนัยา หวงัธาํรง   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
                   (ประวติัโดยสังเขปของกรรมการที�เสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3)  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�ง 1) นายพรศกัดิ�   ชุนหจินดา  
และ 2) นายธนัยา หวงัธาํรง ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า หา้มมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   กาํหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที�    ซึ� ง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบี�ยประชุม  เบี�ยเลี�ยง  โบนสั  บาํเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ ตาม
ขอ้บงัคบั หรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซึ� งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั�นให้ไดรั้บเบี� ย
เลี�ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหนึ�ง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซึ� งไดรั้บเลือกตั�งเป็น 
กรรมการในอนัที�จะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 9 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2559 ตามแนวทางปฏิบติัที�ดี  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการดาํเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั  รวมทั�ง ผล
สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา
ดงันี�  

1. ค่าเบี�ยประชุม  ต่อครั� งที�มาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2558  จาํนวน 810,000 บาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจ่ายปี 2558) 
ปี 2559  ค่าเบี�ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัอยูภ่ายในกรอบวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท   
             ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา 
(กรอบวงเงินที�เพิ�มขึ�น จาํนวน 1 ลา้นบาท เนื�องจากจาํนวนครั� งของการประชุมและจาํนวนกรรมการ
ที�เพิ�มขึ�น) 

  3.    สิทธิประโยชน์อื�นใด   -ไม่มี - 
 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายุการดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกว่า 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 
   ขอ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย มีดงันี�  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 

ผูถื้อหุน้ 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิส่วนที�
เกินจากกาํไรสุทธิปี 2558 
(ค่าเบี�ยประชุมและโบนสัทั�ง 2 ส่วน 
รวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 6ลา้นบาท)  

1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้
ถือหุน้คิดเป็นจาํนวน 810,000 บาท/1 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิปี 2557 
(ไม่มีเนื�องจากไม่ถึงเกณฑ)์ 
(ในปี 2558 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจาํนวน 3.33 ลา้นบาท ซึ�งไม่
เกินงบประมาณ 5 ลา้นบาท ตามมติ
ที�ประชุมสามญผูถื้อหุน้ปี 2558)  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 9 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2559 ตามแนวทางปฏิบติัที�ดี  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการดาํเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั  รวมทั�ง ผล
สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา
ดงันี�  

1. ค่าเบี�ยประชุม  ต่อครั� งที�มาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2558  จาํนวน 810,000 บาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจ่ายปี 2558) 
ปี 2559  ค่าเบี�ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัอยูภ่ายในกรอบวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท   
             ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา 
(กรอบวงเงินที�เพิ�มขึ�น จาํนวน 1 ลา้นบาท เนื�องจากจาํนวนครั� งของการประชุมและจาํนวนกรรมการ
ที�เพิ�มขึ�น) 

  3.    สิทธิประโยชน์อื�นใด   -ไม่มี - 
 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายุการดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกว่า 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 
   ขอ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย มีดงันี�  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 

ผูถื้อหุน้ 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิส่วนที�
เกินจากกาํไรสุทธิปี 2558 
(ค่าเบี�ยประชุมและโบนสัทั�ง 2 ส่วน 
รวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 6ลา้นบาท)  

1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้
ถือหุน้คิดเป็นจาํนวน 810,000 บาท/1 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิปี 2557 
(ไม่มีเนื�องจากไม่ถึงเกณฑ)์ 
(ในปี 2558 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจาํนวน 3.33 ลา้นบาท ซึ�งไม่
เกินงบประมาณ 5 ลา้นบาท ตามมติ
ที�ประชุมสามญผูถื้อหุน้ปี 2558)  
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
2. ค่าเบี�ยประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง  22,500 บาท ต่อครั� ง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง  15,000 บาท ต่อครั� ง 
3. ค่าเบี�ยประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั� ง  18,000 บาท ต่อครั� ง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อครั� ง  12,000 บาท ต่อครั� ง 
4. สิทธิประโยชน์อื�นใด ไม่มี ไม่มี 
หมายเหต:ุ  
/1 ที�จะขออนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัที� 26 เมษายน 2559 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร 
 

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558  ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  ตาม
เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาโดยกลั�นกรองถึงความเหมาะสมที�
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และ ผลตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่    
ผูถื้อหุน้และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2559  
  
วาระที� 9   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั
งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้
ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั�งสามารถ
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้นอกจากนี�  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ. 
39/2548 เรื�องหลกัเกณฑเ์งื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 20) กาํหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าว

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 11 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ปฏิบัติหน้าที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่  
บริษทัสามารถแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายอื�นๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั�นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัตั�งแต่ปี 2554-2558 และเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ในเรื�องการเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยด์งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื�นของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จาํกดั จาํนวน 4 ราย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื�อใหท้าํหนา้แทนนายนายเสถียร วงศส์นนัท ์ (ทะเบียนเลขที� 
3495)  ผูส้อบบญัชีรายเดิม คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรแต่งตั�งให ้ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกลุ  
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946  หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500  หรือนายวิชยั รุจิตา
นนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือนายยงยทุธ์ เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 แห่งบริษทั    
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 (เป็นปีแรก) ซึ� งผูส้อบบญัชีทั�ง 4 คน ยงัไม่เคยทาํ
หนา้ที�ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
 สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ที�บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอมาเป็นจาํนวนเงิน 
1,270,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทั
ยอ่ยทั�ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั จาํนวน 30,000 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 
185,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 145,000 บาท  และค่าใชจ่้ายการจดัทาํงบรวมของบริษทัย่อย
ต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั อีกจาํนวน 50,000 บาท ซึ�งเป็นภาระรบัผิดชอบของบริษทั ผล
ธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีที�เพิ�มขึ�นจาํนวน 135,000 บาท เนื�องจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยที�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
 

 อนึ�ง ผูส้อบบญัชีไม่ใหบ้ริการอื�นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้  และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั 
งานไดใ้หบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนัที�มีคุณสมบติัของบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 อีกวาระหนึ�ง โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์  ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และปริมาณงานของ
บริษทั มีดงันี�  
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สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ในเรื�องการเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้  และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั 
งานไดใ้หบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนัที�มีคุณสมบติัของบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 อีกวาระหนึ�ง โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์  ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และปริมาณงานของ
บริษทั มีดงันี�  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 12 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 1. สาํนกังานสอบบญัชี 
    เห็นสมควรเสนอ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559  
 2. รายชื�อผูส้อบบญัชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี จาํนวน 4 คน ดงัต่อไปนี�  
 

ชื�อผูส้อบบญัชี เลขที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1.   นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกลุ  5946 - 
 2.  นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล  3500 - 
 3.  นายวิชยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 4.  นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน 9445 - 

หมายเหต:ุ    ผูส้อบบญัชีทั�งสี�คน ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ 
                   (ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4) 
 

 อนึ� ง ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอื�นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
  

3. ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559  กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน  1,270,000  
บาท (หนึ� งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น)  โดยได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษทัย่อยทั� ง 4 แห่งเป็นจาํนวนเงิน 
470,000 บาทแลว้ 
 

             ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   -  บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั” /1 
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จาํกดั” /2 

   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” /3 
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการสื�อสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

- บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั/4 
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3) ค่าบริการอื�นๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,270,000   1,135,000 985,000 
 

 

                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหต:ุ 
/1 บริษทัยอ่ย “บจ.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง” ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน  
   2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีเลิกกิจการ 
/2 บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 22 มกราคม 2556 โดย บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)    
   ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99   
/3 บริษทัยอ่ย “บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งใหม่ที�ประเทศกมัพูชา จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อ 

   วนัที� 5 กนัยายน 2556 โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  (โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการ 

   บริษทั  ครั� งที�  9/2558  เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558  ไดอ้นุมติัใหล้งทุนซื�อหุน้ส่วนที�เหลือร้อยละ 30  จากผูร่้วมทุนรายอื�น     
   ในราคามูลค่า 1(หนึ�ง) บาท ซึ�งไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2558) 
   บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั�ง  Crowe Horwath (KH) Limited , Office Suite 17 Ground Floor, Hotel Cambodiana, 313 Sisowath    

   Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia ที�อยูป่ระเทศกมัพูชา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
/4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  
   โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,270,000 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946   หรือ 

2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500   หรือ 

3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054   หรือ 

4. นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 

 

วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 วาระนี�กาํหนดไวเ้พื�อใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามขอ้สงสัย และ/หรือเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้�แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี�  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชี�แจงผูถื้อหุน้ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 

                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหต:ุ 
/1 บริษทัยอ่ย “บจ.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง” ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน  
   2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีเลิกกิจการ 
/2 บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 22 มกราคม 2556 โดย บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)    
   ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99   
/3 บริษทัยอ่ย “บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งใหม่ที�ประเทศกมัพูชา จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อ 

   วนัที� 5 กนัยายน 2556 โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  (โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการ 

   บริษทั  ครั� งที�  9/2558  เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558  ไดอ้นุมติัใหล้งทุนซื�อหุน้ส่วนที�เหลือร้อยละ 30  จากผูร่้วมทุนรายอื�น     
   ในราคามูลค่า 1(หนึ�ง) บาท ซึ�งไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2558) 
   บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั�ง  Crowe Horwath (KH) Limited , Office Suite 17 Ground Floor, Hotel Cambodiana, 313 Sisowath    

   Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia ที�อยูป่ระเทศกมัพูชา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
/4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  
   โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,270,000 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946   หรือ 

2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500   หรือ 

3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054   หรือ 

4. นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 

 

วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 วาระนี�กาํหนดไวเ้พื�อใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามขอ้สงสัย และ/หรือเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้�แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี�  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชี�แจงผูถื้อหุน้ 

 

10
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 14 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัองัคารที�  26 
เมษายน 2559 ตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วม
ประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชุม 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559   ในวนัที�  9       
มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (แกไ้ข
เพิ�มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 10 มีนาคม  2559  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์ที�จะแต่งตั� งบุคคลอื�นเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั� งนี�  หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ�ง ตามรายชื�อปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
(บริษทัจัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) ที�แนบมานี�  ตามสิ� งที�ส่งมาดว้ย 6 ให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านไดด้งัมีรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2559 (สิ� งที�ส่งมาดว้ย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทาง
ไปรษณีย ์ตามชื�อที�อยู่ของบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง เลขานุการบริษทั/สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน) เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ก่อนวนัประชุม (ซองตอบกลบัที�ส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม) 

 

ทั�งนี�  ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มีบาร์โคด้จาก TSD  (สิ�งที�ส่งมา                  
ดว้ย 9) มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�เพื�อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั�น ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 
และดูแลหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดที้�หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com) 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
        บริษทั  ผลธัญญะ  จํากัด  (มหาชน) 
                

                        

                       ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   
                    ประธานกรรมการ 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 15 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีที�ผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจง้

ความประสงคด์งักล่าวตามแบบฟอร์มขา้งล่างนี�  ระบุชื�อ ที�อยู่  โทรศพัทติ์ดต่อ และ/หรืออีเมล ์ส่งมายงั คุณ
ศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที�  02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาที�  
ir@pdgth.com   หรือ cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิขอรับรายงานประจาํปี 2558 ไดท่้านละ 1 เล่ม 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตั�งแต่วนัที� 25 มีนาคม 2559 แลว้ ทั�งนี�  
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัที�จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

3. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัภายในวนัที� 22 เมษายน 2559  ส่งมายงั เลขานุการบริษทั 
สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 

แบบฟอร์มขอรายงานประจําปี 2558 
 
กรุณาส่งรายงานประจาํปี 2558  ในลกัษณะรูปเล่ม มาที�: 
 
ชื�อผูถื้อหุน้............................................................................................................................................................. 

ที�อยู.่...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท:์.................................................................................................  มือถือ:................................................ 

E-mail address: ……………………………………………….……………………………………………………... 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 15 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีที�ผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจง้

ความประสงคด์งักล่าวตามแบบฟอร์มขา้งล่างนี�  ระบุชื�อ ที�อยู่  โทรศพัทติ์ดต่อ และ/หรืออีเมล ์ส่งมายงั คุณ
ศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที�  02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาที�  
ir@pdgth.com   หรือ cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิขอรับรายงานประจาํปี 2558 ไดท่้านละ 1 เล่ม 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตั�งแต่วนัที� 25 มีนาคม 2559 แลว้ ทั�งนี�  
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัที�จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

3. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัภายในวนัที� 22 เมษายน 2559  ส่งมายงั เลขานุการบริษทั 
สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 

แบบฟอร์มขอรายงานประจําปี 2558 
 
กรุณาส่งรายงานประจาํปี 2558  ในลกัษณะรูปเล่ม มาที�: 
 
ชื�อผูถื้อหุน้............................................................................................................................................................. 

ที�อยู.่...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท:์.................................................................................................  มือถือ:................................................ 

E-mail address: ……………………………………………….……………………………………………………... 
 



 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 1 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

วนัองัคารที�  28  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
2558  ในวนัองัคารที� 28 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาด
สวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเริ� มประชุมเลขานุการบริษทัฯ ไดท้าํการแจ้งรายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งชี�

ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยั
ของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นสิ�งสาํคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2558  หลงัจากนั�นไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื�อชี� แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม  ทั�งนี�  มีผูรั้บมอบอาํนาจ 
ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนที�ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ที�เขา้ร่วมประชุม มีดงันี�  
 กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 9 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
4. รศ.ดร.เสกศกัดิ�    จาํเริญวงศ ์     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.เอกจิตต ์    จึงเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ 
8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
9. นายธนัยา   หวงัธาํรง      กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 1 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

วนัองัคารที�  28  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
2558  ในวนัองัคารที� 28 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาด
สวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเริ� มประชุมเลขานุการบริษทัฯ ไดท้าํการแจ้งรายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งชี�

ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยั
ของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นสิ�งสาํคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2558  หลงัจากนั�นไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื�อชี� แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม  ทั�งนี�  มีผูรั้บมอบอาํนาจ 
ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนที�ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ที�เขา้ร่วมประชุม มีดงันี�  
 กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 9 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
4. รศ.ดร.เสกศกัดิ�    จาํเริญวงศ ์     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.เอกจิตต ์    จึงเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ 
8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
9. นายธนัยา   หวงัธาํรง      กรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 2 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 4  ท่าน 
1. นายพรศกัดิ�   ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ 

      3. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Safety 
      4. นางสาวณัฐชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
1. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. นางสาวปิยะนุช พุทธจกัร์     ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

 

ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
�. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานที�ประชุม ประธานฯ กล่าว

ตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า การประชุมในวนันี� จะ
ดาํเนินตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 
จาํนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บาท 
(หนึ�งร้อยหกสิบสองลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 162,000,000 หุ้น (หนึ�งร้อยหกสิบสองลา้นหุ้น) มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้ 161,999,986 บาท (หนึ� งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้
ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
 

ขณะนี� มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 24 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้51,391,659 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อื้�นมาประชุมแทน จาํนวน 25 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้63,214,837 หุน้ รวมทั�งหมด 49 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนั
ได ้114,606,496 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ทั�งหมดจาํนวน 161,999,986 หุน้ ซึ� งเกินกว่า
หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 3 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ดงันั�นในการประชุมครั� งนี�  จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้
ที�ลงทะเบียน ดงันี� :- 

การลงทะเบียน จาํนวนราย จาํนวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 24 51,391,659 31.7233 
  มอบฉนัทะ 25 63,214,837 39.0215 
  รวมทั�งสิ�น 49 114,606,496 70.7448 

  
การดําเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการที�ประชุม  และเป็น  
ผูชี้�แจงหลกัเกณฑแ์ละขั�นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุม การประชุม
เป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงันี�  

1. นบัผูถื้อหุ้นหนึ� งหุ้นเท่ากบัหนึ� งเสียง  และผูถื้อหุ้นหนึ� งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ� งเท่านั�น  จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที�แต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซึ� งใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั�น  ทั�งนี� ในการนบัคะแนนจะถือมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี� ขาด เวน้แต่
เรื�องที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

2. บริษทันาํโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพื�อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที�เสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  
ใหท้าํเครื�องหมายลงในบตัรลงคะแนน  แลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนวณคะแนนที� “เห็นดว้ย” โดยการนาํคะแนนที� “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออก
จากคะแนนเสียงที�มาประชุมและออกเสียงทั�งหมด  หลงัจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จ
สิ�น และประกาศผลคะแนนใหที้�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 3 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ดงันั�นในการประชุมครั� งนี�  จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้
ที�ลงทะเบียน ดงันี� :- 

การลงทะเบียน จาํนวนราย จาํนวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 24 51,391,659 31.7233 
  มอบฉนัทะ 25 63,214,837 39.0215 
  รวมทั�งสิ�น 49 114,606,496 70.7448 

  
การดําเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการที�ประชุม  และเป็น  
ผูชี้�แจงหลกัเกณฑแ์ละขั�นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุม การประชุม
เป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงันี�  

1. นบัผูถื้อหุ้นหนึ� งหุ้นเท่ากบัหนึ� งเสียง  และผูถื้อหุ้นหนึ� งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า   
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ� งเท่านั�น  จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที�แต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซึ� งใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั�น  ทั�งนี� ในการนบัคะแนนจะถือมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี� ขาด เวน้แต่
เรื�องที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

2. บริษทันาํโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพื�อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่า
เห็นชอบตามมติที�เสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  
ใหท้าํเครื�องหมายลงในบตัรลงคะแนน  แลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนวณคะแนนที� “เห็นดว้ย” โดยการนาํคะแนนที� “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออก
จากคะแนนเสียงที�มาประชุมและออกเสียงทั�งหมด  หลงัจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จ
สิ�น และประกาศผลคะแนนใหที้�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ 
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หนา้ 4 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

“งดออกเสียง”  ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยที�ไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอใหทุ้กท่านส่งคืนแก่เจา้หนา้ที�
หลงัเสร็จสิ�นการประชุมแลว้ทุกใบ 
 สําหรับกรณีที�จะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ� งช่อง หรือกรณีที�มีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามกาํกบัในบตัร
ลงคะแนน 
หมายเหตุ  เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในวาระที�กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน ดงันี�  
วาระที� 5 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  และบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกราย
ที�เขา้ประชุม  ทั�งกรณี “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  และ “งดออกเสียง” แต่เพื�อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาผูถื้อหุน้ 
บริษทัจะขอเกบ็บตัรที�  “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั�งกรรมการทีละราย เพื�อไปตรวจนบั
คะแนนก่อน  หลงัจากนั�นจะเกบ็บตัรที� “เห็นดว้ย” ในการเลือกตั�งกรรมการทั�ง 3 ราย พร้อมกนัในคราวเดียว 

4. สาํหรับผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั�น  บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ที�บนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
ในกรณีที�กรรมการอิสระที�เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี�  
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอื�น 

5. จาํนวนหุน้รวมที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เนื�องจากมีผูถื้อหุน้บางท่านที�
เขา้มาร่วมประชุมเพิ�มขึ�นหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซึ� งการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 สําหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 (หนา้ 59-62) ในหนงัสือเชิญประชุม 

  
 ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อเป็นการเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีทางดา้นสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุน้ ในช่วงระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 2557  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ในการเสนอวาระประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑที์�
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการแต่อย่างใด  สําหรับ
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 5 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ประเด็นคําถามของผู ้ถือหุ้น(ถ้ามี) ที�ประชุม จะได้ทําการชี� แจงเมื�อถึงวาระที� เกี�ยวข้อง ส่วนคําถามอื�นๆ ที�
นอกเหนือจากวาระจะไดท้าํการชี�แจงในวาระที� 8 เรื�องอื�นๆ ต่อไป   
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการดาํเนินการประชุมจะ
เรียงลาํดบัตามวาระการประชุมที�ระบุในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีที�ผูถื้อหุน้
ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั�งแจง้ชื�อและนามสกุลของผูถื้อหุน้ใหที้�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม  เพื�อทาํการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าสําหรับการปฏิบติัตามแนวทางที�ดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซึ� ง
กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมวา่บริษทัควรมีผูน้บัคะแนนที�เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ดงันั�นบริษทัฯ  จึงขอเชิญผูแ้ทนจาก
ที�ปรึกษากฎหมายบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั และผูแ้ทนจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน 
 

 ในการนี�  มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
นายนที นาคธนสุกาญจน ์เป็นผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงันี�   

1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
3. นายนายนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 

วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2557 
 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ได้
จดัประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมที�บริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2557 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 
พฤษภาคม 2557  พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื�อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั�วไป  ไม่ปรากฎว่ามี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ จึงขอใหที้�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมแต่ประการใด 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 5 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ประเด็นคําถามของผู ้ถือหุ้น(ถ้ามี) ที�ประชุม จะได้ทําการชี� แจงเมื�อถึงวาระที� เกี�ยวข้อง ส่วนคําถามอื�นๆ ที�
นอกเหนือจากวาระจะไดท้าํการชี�แจงในวาระที� 8 เรื�องอื�นๆ ต่อไป   
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการดาํเนินการประชุมจะ
เรียงลาํดบัตามวาระการประชุมที�ระบุในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีที�ผูถื้อหุน้
ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั�งแจง้ชื�อและนามสกุลของผูถื้อหุน้ใหที้�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม  เพื�อทาํการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าสําหรับการปฏิบติัตามแนวทางที�ดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซึ� ง
กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมวา่บริษทัควรมีผูน้บัคะแนนที�เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ดงันั�นบริษทัฯ  จึงขอเชิญผูแ้ทนจาก
ที�ปรึกษากฎหมายบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั และผูแ้ทนจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีก 1 ท่าน 
 

 ในการนี�  มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
นายนที นาคธนสุกาญจน ์เป็นผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงันี�   

1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ  ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
3. นายนายนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 

วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2557 
 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ได้
จดัประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมที�บริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2557 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 
พฤษภาคม 2557  พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื�อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั�วไป  ไม่ปรากฎว่ามี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ จึงขอใหที้�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมแต่ประการใด 



- 22 / 64 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 6 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ  จึงขอให้ที�ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระนี�   โดยวาระนี� ใช้มติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0   0.0000 
งดออกเสียง 0  0   0.0000 

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 
 
วาระที�  2   เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 และ
ภารกิจสําคญัที�ดาํเนินการในรอบปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซึ� งมีรายละเอียดที�ปรากฎในรายงานประจาํปี 2557 
(รูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้สามารถ
ขอรับรายงานประจาํปีแบบเป็นรูปเล่มไดที้�หนา้หอ้งประชุม  เนื�องจากวาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ กล่าวว่า เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพรวมที�ชดัเจน จึงขอใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้มูลทางการเงินที�สาํคญัในรอบปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�มาประชุมในวนันี�  และ
รายงานขอ้มูลสรุปใหที้�ประชุมรับทราบ ดงันี�  

 
การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ: 

� จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่   บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ�าเพื�ออุปโภคและบริโภคอยา่งครบวงจร ตั�งแต่การจดัจาํหน่ายสินคา้ การ 
ใหบ้ริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ทั�งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
มลูค่าลงทุน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 7 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน: 
ผลการดาํเนินงานในปี 2557  มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 803 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นประมาณ 29 

ลา้นบาท หรือ 3.76% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ลา้นบาท รายไดที้�
เพิ�มขึ�นหลกัมาจากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ที�ถึงแม้
จะไดรั้บผลกระทบจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมหลกัต่างๆที�ชะลอตวัลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่
เนื�องจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทั กระจายอยู่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษทัสามารถขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอื�นๆไดเ้พิ�มขึ�น นอกจากนี� ยงัมีกลุ่มลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ� งในปี 2557 
บริษทัสามารถประมูลงานขายสินคา้ไดม้ากขึ�นเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากสามารถจดัหาสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้และราคาสามารถแข่งขนัได ้ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการในภาพรวมเพิ�มขึ�น 
อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในปี 2557 การขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ�า มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน และมี
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�น จึงทาํใหปี้ 2557 บริษทัมีอตัรากาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรสุทธิลดลง เมื�อเทียบ
กบัปี 2556 โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที� 27.13% และมีอตัรากาํไรสุทธิที� 4.81% 
 

โครงสร้างรายได้: 
 ปี 2557 มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 803 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Safety จาํนวน 669 
ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ CE จาํนวน 105 ลา้นบาท และกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29 ลา้นบาท 
 รายไดเ้พิ�มขึ�นมาจากกลุ่มสินคา้ Safety ที�เพิ�มขึ�นจากการขายใหก้บักลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
กลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ�งบริษทัสามารถประมูลงานขายไดเ้พิ�มขึ�น เมื�อเทียบกบัปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกัอื�นๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอาหาร มีจาํนวน
ลดลงตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกที�ชะลอตวัลง 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ 5.30 ลา้นบาท 
เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ� าจากระบบบาํบดันํ� าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายระบบและ
อุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ�าจาํนวน 23.78 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผูรั้บเหมาที�รับออกแบบก่อสร้างระบบ  
 

ฐานะการเงนิ: 
ฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวน 550 ลา้นบาท หนี� สินจาํนวน 230 ลา้นบาท และ

ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 321 ลา้นบาท  
 สินทรัพยเ์พิ�มขึ�นจาก ปี 2556 จาํนวน 38.92 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 7.61% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที�เพิ�มขึ�น
หลกัจาก ลูกหนี�การคา้สุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน 24.58 ลา้นบาท ลูกหนี� เพิ�มขึ�นเนื�องจากการขายสินคา้ในไตรมาส 4 ซึ� ง
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 7 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน: 
ผลการดาํเนินงานในปี 2557  มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 803 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นประมาณ 29 

ลา้นบาท หรือ 3.76% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ลา้นบาท รายไดที้�
เพิ�มขึ�นหลกัมาจากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ที�ถึงแม้
จะไดรั้บผลกระทบจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมหลกัต่างๆที�ชะลอตวัลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่
เนื�องจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทั กระจายอยู่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษทัสามารถขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอื�นๆไดเ้พิ�มขึ�น นอกจากนี� ยงัมีกลุ่มลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ� งในปี 2557 
บริษทัสามารถประมูลงานขายสินคา้ไดม้ากขึ�นเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากสามารถจดัหาสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้และราคาสามารถแข่งขนัได ้ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการในภาพรวมเพิ�มขึ�น 
อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในปี 2557 การขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ�า มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน และมี
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�น จึงทาํใหปี้ 2557 บริษทัมีอตัรากาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรสุทธิลดลง เมื�อเทียบ
กบัปี 2556 โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที� 27.13% และมีอตัรากาํไรสุทธิที� 4.81% 
 

โครงสร้างรายได้: 
 ปี 2557 มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 803 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Safety จาํนวน 669 
ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ CE จาํนวน 105 ลา้นบาท และกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29 ลา้นบาท 
 รายไดเ้พิ�มขึ�นมาจากกลุ่มสินคา้ Safety ที�เพิ�มขึ�นจากการขายใหก้บักลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
กลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ�งบริษทัสามารถประมูลงานขายไดเ้พิ�มขึ�น เมื�อเทียบกบัปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกัอื�นๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอาหาร มีจาํนวน
ลดลงตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกที�ชะลอตวัลง 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ Water จาํนวน 29.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ 5.30 ลา้นบาท 
เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ� าจากระบบบาํบดันํ� าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายระบบและ
อุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ�าจาํนวน 23.78 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผูรั้บเหมาที�รับออกแบบก่อสร้างระบบ  
 

ฐานะการเงนิ: 
ฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวน 550 ลา้นบาท หนี� สินจาํนวน 230 ลา้นบาท และ

ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 321 ลา้นบาท  
 สินทรัพยเ์พิ�มขึ�นจาก ปี 2556 จาํนวน 38.92 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 7.61% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที�เพิ�มขึ�น
หลกัจาก ลูกหนี�การคา้สุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน 24.58 ลา้นบาท ลูกหนี� เพิ�มขึ�นเนื�องจากการขายสินคา้ในไตรมาส 4 ซึ� ง
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ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน ดา้นสินคา้คงเหลือเพิ�มขึ�นจาํนวน 27.89 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีการสั�งซื�อ
สินคา้จากต่างประเทศเพิ�มขึ�นในไตรมาส 4 เพื�อรองรับการขายในช่วงตน้ปี 2558 
 ดา้นหนี� สิน เพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 26.94 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 13.28% หนี� สินที�เพิ�มขึ�นหลกัมาจาก 
เจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน 46.74 ลา้นบาท ตามการสั�งซื�อสินคา้จากต่างประเทศที�เพิ�มขึ�น ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 9.58 ลา้นบาท 

ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 320.68 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจาํนวน 11.98 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น 3.88% 

เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี จาํนวน 38.86 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการจดทะเบียนเพิ�มทุนจาํนวน 27 ลา้นบาทเพื�อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 26.45 ลา้นบาท  
 สาํหรับอตัราส่วนสภาพคล่อง และ อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2557 ยงัอยูใ่นระดบัปกติ 
โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที� 1.97 เท่า และมีอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที� 0.71 เท่า 
 

อตัราส่วนความสามารถในการทํากําไรของบริษทั: 

ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 38.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.81% ROE เท่ากบั 12.27% และ 
ROA เท่ากบั 9.62%  
 

การดําเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี (CG): 
1. ไดรั้บรางวลั SET Awards of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (Corporate Governance Report) 

รางวลัสาํหรับบริษทัที�สามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื�อง 3 ปี (ปี 2555-2557)  
2. ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2557 ในระดบั “ดีมาก” 

 

ในตอนทา้ย คุณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�เขา้ 

ร่วมประชุม และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งตอเนื�องจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: รายไดร้วมปี 2556-2557 ปรากฎวา่ปี 2557 รายไดสู้งขึ�นและกาํไรสุทธิตํ�าลง (แมว้า่ตน้ทุนราคานํ�ามนัใน 

 ตลาดโลกปรับลดลง) สอบถามถึงสาเหตุที�ทาํใหต้น้ทุนขายสูงขึ�น และบริษทัมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  
คาํตอบ: ประธานฯ  กล่าววา่ ในภาพรวมปี  2557  มีผลกระทบค่อนขา้งมาก การส่งออกของประเทศติดลบ  การ 

 แข่งขนัค่อนขา้งสูงและขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรตํ�าโดยเฉพาะงานขายราชการที�เป็นการประมูลจะมีอตัรา 

 กาํไรตํ�ากวา่ปกติโดยเฉลี�ยอตัรากาํไรขั�นตน้ในอดีตที�ผา่นมาประมาณ 28-30%   
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หนา้ 9 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เรียนชี�แจงวา่ยอดขายปี 2556 มลูค่า 774 ลา้นบาท  
มีกาํไรขั�น 30.21% เมื�อเทียบกบัปีปัจจุบนัลดลงเหลือ 27-28% ในปี 2556 ที�ผ่านมายอดขายไม่ไดต้าม
เป้าหมายเนื�องจากมีผลกระทบจากปัญหาคุณภาพถุงมือที�ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ประมูลงานราชการได ้ซึ� ง
ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวกบัโรงงานผูผ้ลิตเรียบร้อยแลว้ และสามารถรับงานประมูลกลบัมา แต่อย่างไรก็
ตามปี 2557 การแข่งขนัสูงอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ�ากวา่ปกติตามที�ประธานชี�แจงใหท้ราบแลว้  
สําหรับแนวทางแก้ไข   บริษัทต้องรักษาสัดส่วนตลาดกลุ่มราชการถึงแม้ว่าจะมีอัตรากําไรตํ�า ใน  
ขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้ขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรสูงในตลาดอื�นๆ การแข่งขนัในตลาดแต่ละหมวดสินคา้
ค่อนขา้งสูง ทั�งนี�  เพื�อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีอาํนาจเจรจาต่อรองกบัโรงงานผูผ้ลิต เพื�อให้สามารถ
บริหารตน้ทุนสินคา้ในราคาตํ�าและสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ และคาดว่าในอนาคตบริษทัจะพฒันา
คุณภาพสินคา้ เพื�อใหไ้ดป้ริมาณและกาํไรที�เพิ�มขึ�น 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 
 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมรับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทัตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ  กล่าวต่อที�ประชุมว่า สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั” โดยผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื�อนไขแลว้ ซึ� งไดผ้่านการแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี หนา้ 
109-154 ที�ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2558 ตามที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารไดร้ายงานสรุปภาพรวมแก่ที�ประชุมทราบแลว้ในวาระที� 2 
       

   คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความ
เห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 คุณเชาวร์ บุญยะมาน ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
คาํถาม: รายการยกหนี�ใหจ้าํนวน 793,730 บาท ที�แสดงไวใ้นกระแสเงินสด สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
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มีกาํไรขั�น 30.21% เมื�อเทียบกบัปีปัจจุบนัลดลงเหลือ 27-28% ในปี 2556 ที�ผ่านมายอดขายไม่ไดต้าม
เป้าหมายเนื�องจากมีผลกระทบจากปัญหาคุณภาพถุงมือที�ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ประมูลงานราชการได ้ซึ� ง
ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวกบัโรงงานผูผ้ลิตเรียบร้อยแลว้ และสามารถรับงานประมูลกลบัมา แต่อย่างไรก็
ตามปี 2557 การแข่งขนัสูงอตัรากาํไรขั�นตน้ตํ�ากวา่ปกติตามที�ประธานชี�แจงใหท้ราบแลว้  
สําหรับแนวทางแก้ไข   บริษัทต้องรักษาสัดส่วนตลาดกลุ่มราชการถึงแม้ว่าจะมีอัตรากําไรตํ�า ใน  
ขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้ขายสินคา้ที�มีอตัรากาํไรสูงในตลาดอื�นๆ การแข่งขนัในตลาดแต่ละหมวดสินคา้
ค่อนขา้งสูง ทั�งนี�  เพื�อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีอาํนาจเจรจาต่อรองกบัโรงงานผูผ้ลิต เพื�อให้สามารถ
บริหารตน้ทุนสินคา้ในราคาตํ�าและสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ และคาดว่าในอนาคตบริษทัจะพฒันา
คุณภาพสินคา้ เพื�อใหไ้ดป้ริมาณและกาํไรที�เพิ�มขึ�น 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 
 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมรับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทัตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ  กล่าวต่อที�ประชุมว่า สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั” โดยผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื�อนไขแลว้ ซึ� งไดผ้่านการแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี หนา้ 
109-154 ที�ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2558 ตามที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารไดร้ายงานสรุปภาพรวมแก่ที�ประชุมทราบแลว้ในวาระที� 2 
       

   คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความ
เห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 คุณเชาวร์ บุญยะมาน ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
คาํถาม: รายการยกหนี�ใหจ้าํนวน 793,730 บาท ที�แสดงไวใ้นกระแสเงินสด สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 10 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํตอบ: คุณพรศักดิ� ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 เรียนชี�แจงวา่เป็นรายการยกยอดหนี�คงคา้งของบริษทัยอ่ย “บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั”  ที�อยู ่
 ระหวา่งชาํระบญัชี 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

  
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความเห็นชอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
ตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที�  4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน ประจาํปี 2557 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ จากผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอ
เอ็นเอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ปรากฏว่าบริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 
38.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.24 บาท  
 โดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “กาํหนดว่าบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอื�นกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั�น” 
 สาํหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
บริษทัขอ้ 44. ระบุว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั�น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที�ยงัมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได ้

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 11 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ทั�งนี�  เงินกาํไรที�ใชพิ้จารณาจ่ายปันผลคือเงินกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร และสอดคลอ้งตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทั ดงันั�น เมื�อผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ปรากฏว่ามี
กาํไร บริษทัจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสาํหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลงัสิ�นปี 2557 (1 กรกฏาคม - 
31 ธนัวาคม 2557) มีดงันี�  

1. ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 10% ของทุนจดทะเบียนครบถว้นแลว้เป็น
จาํนวน 16.20 ลา้นบาท  

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (1 มกราคม 
2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท จ่ายเมื�อ
วนัที� 10 กนัยายน 2557 

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากผลประกอบการสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จึงยงั
คงเหลือจ่ายในงวดนี� ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 19.44 ลา้นบาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�นจาํนวน 32.40 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 
83.39 ของกาํไรสุทธิที�เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ประจาํปี 2557 

  

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที�  8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 
  
 ทั�งนี�  เงินปันผลที�จ่ายเป็นการจ่ายจากกาํไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ� งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เท่ากบัเงินปันผลคูณสองส่วนแปด ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 

 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: สอบถามเรื�องกาํไรที�ไดม้าและจ่ายปันผลนั�น ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเพื�อใชห้มุนเวียนหรือไม่  
คาํตอบ:  ประธานฯ  ชี�แจงวา่บริษทัมีกาํไร 38.85 ลา้นบาท จ่ายปันผลคิดเป็น 83.39% คงเหลือสมทบส่วนหนึ�งเป็น 
 กาํไรสะสม   และในปี 2557  บริษทัไดมี้การจดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้จาํนวน 16.20 ลา้น 
 บาท และมีกาํไรที�ยงัไม่จดัสรรขอ้มลูสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 46.93 ลา้นบาท ซึ�งเป็นยอดที� 
 ยงัไม่จ่ายปันผลในปี 2557  
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 11 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

ทั�งนี�  เงินกาํไรที�ใชพิ้จารณาจ่ายปันผลคือเงินกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร และสอดคลอ้งตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทั ดงันั�น เมื�อผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ปรากฏว่ามี
กาํไร บริษทัจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสาํหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลงัสิ�นปี 2557 (1 กรกฏาคม - 
31 ธนัวาคม 2557) มีดงันี�  

1. ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 10% ของทุนจดทะเบียนครบถว้นแลว้เป็น
จาํนวน 16.20 ลา้นบาท  

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (1 มกราคม 
2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท จ่ายเมื�อ
วนัที� 10 กนัยายน 2557 

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากผลประกอบการสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จึงยงั
คงเหลือจ่ายในงวดนี� ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 19.44 ลา้นบาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�นจาํนวน 32.40 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 
83.39 ของกาํไรสุทธิที�เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ประจาํปี 2557 

  

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที�  8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 
  
 ทั�งนี�  เงินปันผลที�จ่ายเป็นการจ่ายจากกาํไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ� งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เท่ากบัเงินปันผลคูณสองส่วนแปด ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 

 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: สอบถามเรื�องกาํไรที�ไดม้าและจ่ายปันผลนั�น ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเพื�อใชห้มุนเวียนหรือไม่  
คาํตอบ:  ประธานฯ  ชี�แจงวา่บริษทัมีกาํไร 38.85 ลา้นบาท จ่ายปันผลคิดเป็น 83.39% คงเหลือสมทบส่วนหนึ�งเป็น 
 กาํไรสะสม   และในปี 2557  บริษทัไดมี้การจดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้จาํนวน 16.20 ลา้น 
 บาท และมีกาํไรที�ยงัไม่จดัสรรขอ้มลูสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 46.93 ลา้นบาท ซึ�งเป็นยอดที� 
 ยงัไม่จ่ายปันผลในปี 2557  
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 12 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ประธานฯ   แถลงวา่คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหห้ลกัทรัพย ์ “PHOL”   เป็น  Divdend Stock    โดย 
 พยายามรักษาอตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield 4-5%  โดยที�ยงัไม่คาํนึงถึง  Capital Gain  
 แต่ถา้หากราคาหุน้ในตลาดมีมูลค่าที�สูงขึ�น  ฝ่ายบริหารตอ้งพยายามทาํกาํไรเพิ�มขึ�นเพื�อจะไดน้าํมาจ่ายปัน 
 ผลแก่ผูถื้อหุน้ใหมี้ Dividend Yield ประมาณ 4-5% ขา้งตน้  ยกเวน้ในปี 2556  บริษทัจ่ายปันผลในรูปของ 
 เงินสดและหุน้ปันผล 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอใหที้�ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานของบริษทั  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0  0    0.0000 
งดออกเสียง 0  0    0.0000 

 
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทั สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
เพื�อจ่ายเงินสดปันผลสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 161,999,986 
หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 19.44 ลา้นบาท โดยเมื�อรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวด
หกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ซึ� งจ่ายไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.39 ของ
กาํไรสุทธิรวมประจาํปี 2557 
 

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอ   
 
 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 13 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

วาระที� 5   พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในการพิจารณาวาระที� 5. 
ซึ� งเป็นการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
อิสระ โดยกรรมการที�ครบวาระและไดรั้บการเสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ� ง มีจาํนวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระและเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนายธีรเดช จารุตั�งตรง กรรมการ จะออกจากหอ้งประชุมไปพกัที�ห้องรับรองและ
จะกลบัมายงัหอ้งประชุมอีกครั� งเมื�อที�ประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 สาํหรับวาระนี�  บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนที�
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั�งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าเนื�องจากประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที�ไดรั้บการ
เสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง จึงมอบหมายใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจ เป็นผูชี้�แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการต่อที�ประชุมทราบ  
 

 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ให้ที�
ประชุมทราบวา่ ในปีนี�บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยไดมี้โอกาสนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหล กัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับ
การพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  
 โดยในปีนี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ 
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)      ได ้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแลว้เห็นว่า กรรมการทั� งสามท่านมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั มีคุณลกัษณะที�ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งคุณธรรม จริยธรรม ความ
คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ สาํหรับกรรมการอิสระทั�งสองท่านมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการ
อิสระเท่ากบัขั�นตํ�าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 13 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

วาระที� 5   พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในการพิจารณาวาระที� 5. 
ซึ� งเป็นการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
อิสระ โดยกรรมการที�ครบวาระและไดรั้บการเสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ� ง มีจาํนวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระและเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนายธีรเดช จารุตั�งตรง กรรมการ จะออกจากหอ้งประชุมไปพกัที�ห้องรับรองและ
จะกลบัมายงัหอ้งประชุมอีกครั� งเมื�อที�ประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 สาํหรับวาระนี�  บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนที�
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั�งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ 
 

 ประธานฯ แจง้ว่าเนื�องจากประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที�ไดรั้บการ
เสนอแต่งตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง จึงมอบหมายใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจ เป็นผูชี้�แจงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการต่อที�ประชุมทราบ  
 

 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดแ้จง้ให้ที�
ประชุมทราบวา่ ในปีนี�บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้โอกาสนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหล กัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับ
การพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  
 โดยในปีนี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ 
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)      ได ้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแลว้เห็นว่า กรรมการทั� งสามท่านมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั มีคุณลกัษณะที�ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งคุณธรรม จริยธรรม ความ
คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ สาํหรับกรรมการอิสระทั�งสองท่านมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการ
อิสระเท่ากบัขั�นตํ�าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 
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หนา้ 14 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ     
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั�งนี� ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย   
 จึงขอเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ� ง รายละเอียดประวติักรรมการ จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ จาํนวนครั� งที�เขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามที�ปรากฎในเอกสารสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 3 พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมที�ไดส่้งแก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการทั�ง 3 ท่านที�มีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมพิจารณา) พิจารณาแลว้
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ซึ� งได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั�งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พ.ร.บ. มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�หลากหลาย ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั�งผลการปฏิบติังานหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และซื�อสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติั
หนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ  อีกทั�ง ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นควรนาํเสนอที�ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ�ง ดงันี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระดงักล่าว 
 

 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการทั�งสามท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร. เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ ์
และ รศ.ดร.เอกจติต ์จึงเจริญ เป็นกรรมการอิสระ และ นายธีรเดช จารุตั�งตรง เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง 
โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ ในวาระนี�กรรมการอิสระซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียง มีรายนามดงันี�  

1. รศ.ดร. เสกศักดิ� จาํเริญวงศ์  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
        มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 49 114,606,496 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0 0  0.0000 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 15 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จงึเจริญ  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 48 114,582,496 99.9791 

ไม่เห็นดว้ย 0   0  0.0000 
งดออกเสียง 1       24,000  0.0209 

 

3. นายธีรเดช จารุตั�งตรง   (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 47 113,306,096 98.8653 

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

 
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
วาระนี�  อนุมติัการแต่งตั�งบุคคลทั�งสามท่านตามรายชื�อขา้งตน้ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระ
หนึ�ง โดยในวาระนี�บริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามดงัต่อไปนี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ มีขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัและใหน้าํเสนอ
ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและ กาํหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนี�  
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หนา้ 15 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จงึเจริญ  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 48 114,582,496 99.9791 

ไม่เห็นดว้ย 0   0  0.0000 
งดออกเสียง 1       24,000  0.0209 

 

3. นายธีรเดช จารุตั�งตรง   (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี�จาํนวนผูอ้อกเสียง 49 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้ 

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 47 113,306,096 98.8653 

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

 
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
วาระนี�  อนุมติัการแต่งตั�งบุคคลทั�งสามท่านตามรายชื�อขา้งตน้ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระ
หนึ�ง โดยในวาระนี�บริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามดงัต่อไปนี�  
 1. รศ.ดร.เสกศกัดิ�         จาํเริญวงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์       จึงเจริญ  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ 
 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ มีขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัและใหน้าํเสนอ
ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและ กาํหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนี�  
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 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัที�ดีตามผลสาํรวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคํานึงถึงภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�
สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ทั�งใน
รูปแบบของค่าเบี�ยประชุมรายครั� งและโบนสักรรมการ โดยเทียบเคียงกบัแนวปฏิบติัของบริษทัอื�นในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที�ประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ประจาํปี 2558 ดงันี�  

1.  ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั  
 1.  ประธานกรรมการ   22,500  บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ    15,000  บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
  (ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร) 
 1.  ประธานกรรมการ   18,000  บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ     12,000  บาท ต่อครั� ง 
 

 2. โบนัสกรรมการ  
 2.1 โบนัสปี 2557   
 พิจารณาจากผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัที�ดีของบริษทัจดทะเบียน 
คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจาํนวน
เงินปันผลจ่ายในปี 2557 จาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจาํนวน  810,000 บาท (แปดแสน
หนึ�งหมื�นบาทถว้น) โดยพิจารณาจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน (กรรมการที�มิได้
เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้ริหาร) จาํนวน 8 คนๆ ละ 1 ส่วน ตามแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา  
  

 2.2 โบนัสปี 2558 
  พิจารณานาํเสนอปรับหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2558 เพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
สร้างมูลค่าเพิ�มแก่องคก์รโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนที� 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
 ส่วนที� 2.  อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�ม ในกรณีที�มีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2557  
                                        แต่โบนสักรรมการทั�ง 2 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 17 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคนๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 ทั�งนี�  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั
รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2557 และค่าตอบแทน
กรรมการ ปี 2558 โดยสรุปดงันี�   

2. ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั  

 1.  ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 1.  ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อครั� ง 

3. โบนัสกรรมการ 
  ปี 2557   เป็นจาํนวนเงิน 810,000 บาท จดัสรรตามที�เสนอขา้งตน้ 
  ปี 2558   ไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑที์�เสนอขา้งตน้ 
  ทั�งนี�  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
คาํถาม: หลกัเกณฑจ่์ายโบนสัส่วนที� 2 อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�มเมื�อเทียบกบัปีก่อน  เช่น สมมติปี 57 มีกาํไร  
 38.85 ลา้นบาท และหากปีนี� มีกาํไรเพิ�มขึ�น 30 ลา้นบาท กาํไรส่วนเพิ�มเท่ากบั 10% ของ 30 ลา้นบาท รวม 
 โบนสัทั�งสิ�นไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 ประธานฯ ตอบวา่วิธีการคาํนวณถกูตอ้งตามที�เสนอขา้งตน้ 
 คุณไพฑูรย์ พนัธุวดีธร  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: โบนสัส่วนที� 1. อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ และในกรณีที�จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไดน้าํมาคิด 
 รวมเป็นมูลค่าจ่ายโบนสักรรมการหรือไม่ และคาดวา่ในปี 2558 บริษทัจะมีการจดัสรรเงินปันผลเป็นหุน้ 
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หนา้ 17 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคนๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 ทั�งนี�  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั
รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2557 และค่าตอบแทน
กรรมการ ปี 2558 โดยสรุปดงันี�   

2. ค่าตอบแทนต่อครั�งที�มาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั  

 1.  ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 1.  ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั� ง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อครั� ง 

3. โบนัสกรรมการ 
  ปี 2557   เป็นจาํนวนเงิน 810,000 บาท จดัสรรตามที�เสนอขา้งตน้ 
  ปี 2558   ไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑที์�เสนอขา้งตน้ 
  ทั�งนี�  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�  
 คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
คาํถาม: หลกัเกณฑจ่์ายโบนสัส่วนที� 2 อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ�มเมื�อเทียบกบัปีก่อน  เช่น สมมติปี 57 มีกาํไร  
 38.85 ลา้นบาท และหากปีนี� มีกาํไรเพิ�มขึ�น 30 ลา้นบาท กาํไรส่วนเพิ�มเท่ากบั 10% ของ 30 ลา้นบาท รวม 
 โบนสัทั�งสิ�นไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 ประธานฯ ตอบวา่วิธีการคาํนวณถกูตอ้งตามที�เสนอขา้งตน้ 
 คุณไพฑูรย์ พนัธุวดีธร  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: โบนสัส่วนที� 1. อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ และในกรณีที�จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไดน้าํมาคิด 
 รวมเป็นมูลค่าจ่ายโบนสักรรมการหรือไม่ และคาดวา่ในปี 2558 บริษทัจะมีการจดัสรรเงินปันผลเป็นหุน้ 
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หนา้ 18 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 อีกหรือไม่ เพราะไม่ตอ้งการรับเป็นหุน้ปันผล 
คาํตอบ: ประธานฯ ชี�แจงวา่การคาํนวณอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ทั�งหมดนั�น หมายรวมถึงปันผล 
 เงินสดและหุน้ปันผลดว้ย ส่วนปี 2557  กค็าํนวณจากยอดเงินปันผลทั�งสิ�น 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
 โบนสักรรมการจาํนวนเงิน 810,000 บาท และขอรับความคิดเห็นของผูถื้อหุน้เรื�องไม่อยากรับปันผลเป็น 
 หุน้ไวพิ้จารณา  
 คุณชวลิต หวังธํารง  กรรมการ   กล่าวเสริมวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ไม่มีผลทาํใหร้าคาหุน้สูงขึ�น ใน 
 อนาคตจึงไม่น่าจะจ่ายปันผลเป็นหุน้อีก แต่อยากใหผู้ถื้อหุน้มองถึงศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตที�จะ 
 ทาํใหม้ลูค่าของบริษทัเพิ�มขึ�นมากกวา่  
  คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  
 กล่าวชื�นชมบริษทัฯ ที�ยึดถือนโยบายการจ่ายผลตอบแทน (โบนสั) แก่กรรมการที�สอดคลอ้งกบัจาํนวน  
 เงินปันผลที�จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ถือวา่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้เมื�อเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นซึ� งส่วนใหญ่อิง 
 จากผลกาํไร หรือบางปีแมบ้ริษทัเหล่านั�นมีกาํไรแต่กไ็ม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้กไ็ด ้
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 43 113,214,176 98.7642 

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

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และอนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอ 
 
วาระที� 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 ตาม
รายละเอียดขอ้มูลที�ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ (หน้า 10-11) โดยเชิญ รศ.ดร.เสกศกัดิ�  
จาํเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดในวาระนี� ต่อที�ประชุม 
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หนา้ 19 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิ� จําเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพรบ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบับริษทั 44 กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีจะแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  ซึ� ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ
ในการสอบบญัชี แลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั ประจาํปี 2558 อีกวาระหนึ�ง โดยนายเสถียร วงศส์นนัท ์เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 3495 เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินเป็นปีที� 5 และขออนุมติัค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวน
เงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ซึ� งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�ง 4 แห่ง
แลว้ ทั�งนี�  ราคาขา้งตน้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีอื�นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ 
 ดงัมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3500  หรือ 
3. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4054  หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5946  

 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท 
(หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ทั�งนี� ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�งสี�แห่ง
แลว้  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2558 เมื�อเทียบกบัปีก่อนสูงขึ�น บมจ. ผลธญัญะ เพิ�มขึ�น 60,000  
 บาท และบจ. ผล วอเตอร์ จาํนวน 115,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 60,000 บาท 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 19 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิ� จําเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพรบ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบับริษทั 44 กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีจะแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  ซึ� ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ
ในการสอบบญัชี แลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั ประจาํปี 2558 อีกวาระหนึ�ง โดยนายเสถียร วงศส์นนัท ์เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 3495 เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินเป็นปีที� 5 และขออนุมติัค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวน
เงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ซึ� งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�ง 4 แห่ง
แลว้ ทั�งนี�  ราคาขา้งตน้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีอื�นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ 
 ดงัมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3500  หรือ 
3. นายวชิยั รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4054  หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5946  

 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท 
(หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) ทั�งนี� ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั�งสี�แห่ง
แลว้  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมในวาระนี�   
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2558 เมื�อเทียบกบัปีก่อนสูงขึ�น บมจ. ผลธญัญะ เพิ�มขึ�น 60,000  
 บาท และบจ. ผล วอเตอร์ จาํนวน 115,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 60,000 บาท 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 20 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํตอบ: ประธานฯ   เรียนชี�แจงวา่บริษทัยอ่ย บจ.ผล วอเตอร์ เพิ�งจดัตั�งเมื�อ 17 มีนาคม 2555 และคาดว่าช่วงเริ�มตน้ 
ยงัไม่มีธุรกรรมทางการค้ามากนัก แต่เนื�องจากการขยายตวัธุรกิจที�มีธุรกรรมเพิ�มขึ� นค่าสอบบญัชีจึง
เพิ�มขึ� นตามปริมาณงาน ส่วน บจ.ผล พาลาเดียม ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกับการประมูลงานราชการ และ
แนวโนม้ที�เติบโตคาดวา่ธุรกรรมจะเพิ�มขึ�นจากปีก่อน รวมถึงการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัแม่ และ
ขอใหท้างผูส้อบบญัชีช่วยพิจารณาประเด็นนี�   

คาํตอบ: คุณจิตรลดา รามศิริ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ชี�แจงวา่ในปี 2557 บจ.ผลวอเตอร์  
แทบจะไม่มีรายการที�ก่อใหเ้กิดรายได ้และคาดการณ์ว่าปี 2558 ตามที�บริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้ากงาน
โครงการสัมปทานนํ�าที�อยูร่ะหวา่งติดตามผลและมีธุรกรรมที�เพิ�มขึ�น ระยะเวลาในการตรวจสอบ และการ
ปรับใชง้บการเงินรวมตามมาตรฐานสอบบญัชีใหม่อยา่งสมเหตุผล 
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง  แสดงความเห็นว่าเห็นดว้ยกบัค่าสอบบญัชีที�
เพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบัยอดขายและปริมาณงานเพิ�มขึ�น 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติมอีกในวาระนี�  
 

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาประชุมจาํนวน 49 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้114,606,496 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 47 114,590,896 99.9864 

ไม่เห็นดว้ย 2        15,600  0.0136 
งดออกเสียง 0    0  0.0000 

 

 มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัใหแ้ต่งตั�งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2558 และ
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 1,135,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นหา้พนับาทถว้น) โดยมี
รายชื�อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัต่อไปนี�  

1. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  3500   หรือ 
3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  4054   หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�  5946    

 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 21 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี� เป็นการพิจารณาเรื�องอื�นๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
คาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นหรือ
สอบถามเพื�อความเขา้ใจ และชี� แจงขอ้ซักถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพิ�มเติมในวาระนี�  ดงันั�น จะไม่มีเรื�องอื�นใดให้ที�
ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี�  
 

 คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  
คาํถาม: แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�าในปีนี�และอนาคต 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�ายงัคงมุ่งเนน้ขายงานระบบ 

ไปยงัภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม 
รวมถึงกลุ่มโรงแรมอยา่งต่อเนื�อง เช่น ติดตามงานโครงการที�จงัหวดัภูเก็ต เนื�องจากปีที�ผ่านมาอยู่ในภาวะ
ที�ไม่ปกติมีการประกาศใชพ้รบ.กฎอยัการศึก ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไวแ้ต่ใน
ปี 2558 คาดวา่ธุรกิจท่องเที�ยวจะดีขึ�นเนื�องจากมีการยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกแลว้  
สาํหรับงานโครงการสมัปทานนํ�า ที�เกิดปัญหาล่าชา้จากสถานการณ์การเมือง และพรบ.การให้เอกชนร่วม
ทุนกบัภาครัฐ ส่งผลใหง้านโครงการที�คาดหวงัตอ้งชะลอออกไป จากขอ้มูลล่าสุดคณะกรรมการนโยบาย
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบที�จะประกาศใชก้ฎหมายใหม่กาํหนดวงเงิน
กรอบมูลค่าของโครงการที�จะใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีที�เป็นโครงการทั�วไปไม่ถือเป็น
โครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างพื�นฐานที�มีมูลค่าตํ�ากว่าพนัลา้นบาทใหอ้าํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พิจารณา ดงันั�น โครงการสัมปทานนํ�าเทศบาลแม่กา ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑพ์รบ.ร่วมทุนเช่นเดียวกนั 
ในระหว่างปีมีงบส่วนกลางจดัสรรใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื�อบริการนํ� าประปาแก่ชุมชนและมี
พื�นที�ทบัซอ้นกนักบัเทศบาลแม่กาจึงตอ้งหลีกเลี�ยงพื�นที�ดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงศึกษาขอ้มูล
อย่างต่อเนื�อง ในเบื�องตน้บริษทัจะปรับลดขนาดโครงการให้เล็กลงมาในระดบัประปาหมู่บ้านซึ� งอยู่
ระหว่างการเจรจากกบัหน่วยงานเทศบาลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�บริษทัยงัมีโครงการจาํลองสัมปทานนํ� า
ขนาดเล็กแก่ภาคเอกชนและสถานที�ท่องเที�ยวดาํเนินในรูปแบบของผูป้ระกอบการลงทุนเครื�องบาํบดันํ� า
และขายนํ�าแก่ภาคเอกชนและเจาะกลุ่มลูกคา้หา้งสรรพสินคา้เพื�อขยายฐานธุรกิจต่อไป 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 21 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันที�มีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ทาํหน้าที�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี� เป็นการพิจารณาเรื�องอื�นๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
คาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นหรือ
สอบถามเพื�อความเขา้ใจ และชี� แจงขอ้ซักถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพิ�มเติมในวาระนี�  ดงันั�น จะไม่มีเรื�องอื�นใดให้ที�
ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี�  
 

 คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  
คาํถาม: แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�าในปีนี�และอนาคต 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร แนวทางดาํเนินธุรกิจนํ�ายงัคงมุ่งเนน้ขายงานระบบ 

ไปยงัภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม 
รวมถึงกลุ่มโรงแรมอยา่งต่อเนื�อง เช่น ติดตามงานโครงการที�จงัหวดัภูเก็ต เนื�องจากปีที�ผ่านมาอยู่ในภาวะ
ที�ไม่ปกติมีการประกาศใชพ้รบ.กฎอยัการศึก ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไวแ้ต่ใน
ปี 2558 คาดวา่ธุรกิจท่องเที�ยวจะดีขึ�นเนื�องจากมีการยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกแลว้  
สาํหรับงานโครงการสมัปทานนํ�า ที�เกิดปัญหาล่าชา้จากสถานการณ์การเมือง และพรบ.การให้เอกชนร่วม
ทุนกบัภาครัฐ ส่งผลใหง้านโครงการที�คาดหวงัตอ้งชะลอออกไป จากขอ้มูลล่าสุดคณะกรรมการนโยบาย
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบที�จะประกาศใชก้ฎหมายใหม่กาํหนดวงเงิน
กรอบมูลค่าของโครงการที�จะใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีที�เป็นโครงการทั�วไปไม่ถือเป็น
โครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างพื�นฐานที�มีมูลค่าตํ�ากว่าพนัลา้นบาทใหอ้าํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พิจารณา ดงันั�น โครงการสัมปทานนํ�าเทศบาลแม่กา ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑพ์รบ.ร่วมทุนเช่นเดียวกนั 
ในระหว่างปีมีงบส่วนกลางจดัสรรใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื�อบริการนํ� าประปาแก่ชุมชนและมี
พื�นที�ทบัซอ้นกนักบัเทศบาลแม่กาจึงตอ้งหลีกเลี�ยงพื�นที�ดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงศึกษาขอ้มูล
อย่างต่อเนื�อง ในเบื�องตน้บริษทัจะปรับลดขนาดโครงการให้เล็กลงมาในระดบัประปาหมู่บ้านซึ� งอยู่
ระหว่างการเจรจากกบัหน่วยงานเทศบาลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�บริษทัยงัมีโครงการจาํลองสัมปทานนํ� า
ขนาดเล็กแก่ภาคเอกชนและสถานที�ท่องเที�ยวดาํเนินในรูปแบบของผูป้ระกอบการลงทุนเครื�องบาํบดันํ� า
และขายนํ�าแก่ภาคเอกชนและเจาะกลุ่มลูกคา้หา้งสรรพสินคา้เพื�อขยายฐานธุรกิจต่อไป 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 22 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกีลุ  ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง   
คาํถาม: ในการประชุมปีก่อนแจกนํ�าดื�ม Phol แต่ปีนี�ใชน้ํ�าดื�มตราสินคา้อื�นแทนอยากทราบวา่ยงัทาํธุรกิจนํ�าอยู่หรือ

เปล่า  และ Phol จะทาํเครื�องกรองนํ�าที�หนา้บริษทั/แสดงสินคา้หนา้ร้าน  แต่ไม่เห็นมีความคืบหนา้ดงักล่าว 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  ชี�แจงวา่บริษทัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจขายนํ�าบรรจุขวด 

เพียงแต่สั�งผลิตเพื�อแจกจ่ายและทาํประชาสัมพนัธ์แก่ลูกคา้ใหรู้้จกัเรามากขึ�นเท่านั�น  
คุณชวลิต หวังธํารง กรรมการ กล่าวเสริมวา่โรงงานที�ผลิตนํ�าดื�มนั�นเป็นลกูคา้ที�ซื�อเครื�องผลิตนํ�าจากเราไป 
แต่เนื�องจากตอ้งมีจาํนวนสั�งผลิตขั�นตํ�า 50,000 ขวด คงตอ้งใชร้ะยะเวลาเกือบ 3 ปีหมดอายุพอดี  
แต่อยา่งไรบริษทักย็งัดาํเนินธุรกิจนํ� าที�มีขนาดกาํลงัผลิต 6 ลบ.ม/วนั และมุ่งเนน้กระจายไปตามพื�นที�รอบ
นอกบริเวณชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศกมัพชูาและพื�นที�ใกลเ้คียง 
ประธานฯ  กล่าวเสริมวา่ตามที�บริษทัไดเ้คยใหข้อ้มูลเรื�องโชวร์รูมบริเวณดา้นหนา้อาคาร จากการสาํรวจ
โครงสร้างพื�นที�แคบ ติดเสาไฟฟ้าและโลโกบ้ริษทั ที�ประชุมจึงไดพิ้จารณเห็นควรใหส้รรหาพื�นที�บริเวณ
ใกลเ้คียงที�เหมาะสมดีกวา่ 
คุณนที นาคธนสุกาญจน์  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  

คาํถาม:   สินคา้กลุ่ม Safety  ที�มีสดัส่วน 80% ของยอดขาย  ขอสอบถามสดัส่วนการตลาดของตราสินคา้  House  
 Brand เทียบกบัตราสินคา้อื�นๆ มีสดัส่วนตลาดเป็นเท่าใด และมีโครงการผลกัดนัยอดขาย House Brand  
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร   เรียนชี�แจงวา่ปัจจุบนั  House  Brand    มีสดัส่วน 

ประมาณ 10%  ซึ�งเรามีตราสินคา้ระดบั  Premium ที�น่าเชื�อถือจากต่างประเทศ  และบริษทัยงัคงรักษาฐาน 

ลกูคา้ระดบับนเช่นเดิม ขณะเดียวกบัผลิตสินคา้ House Brand “Synos” เพื�อจาํหน่ายแก่ลูกคา้ระดบักลางลง
ไปถึงระดบัล่าง และสินคา้ดงักล่าวเป็นที�ยอมรับจากกลุ่มลูกคา้เดิม  ทั�งนี�  เพื�อลดความเสี�ยงในการสูญเสีย
ตวัแทนจาํหน่ายต่างประเทศ (ถา้มี)  

คาํถาม:  บริษทัมีแผนที�จะแปรสภาพเป็นผูผ้ลิตสินคา้เองหรือไม่ จากขอ้มลูที�ไดรั้บทราบวา่มีการเจรจากบัโรงงาน 

ผูผ้ลิต 
คาํตอบ:  ไดมี้การเจรจากบัโรงงานผูผ้ลิตถุงมือต่างประเทศแต่ไม่สามารถรับเงื�อนไขขอ้เสนอได ้และบริษทัไม่หยดุ

นิ�งในการแสวงหาโอกาสธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง  
คุณเชาวร์ บุญยะมาน   ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย (TIA) 

คาํถาม:   บริษทัมีแผนหรือโครงการขยายสาขาทั�งธุรกิจ Safety และธุรกิจนํ�า อยา่งไร 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี�แจงว่าบริษทัมีนโยบายการขยาย Outlet ตามที�ชี� แจงขา้งตน้ และจดัตั�ง
สาขาภูเก็ตเพื�อเป็นต้นแบบธุรกิจนํ� า เนื�องจากเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญและมีความตอ้งการใช้นํ� าใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที�ยว และหากประสบความสาํเร็จก็จะขยายตน้แบบธุรกิจนํ�าไปยงัเหล่ง
อื�นที�มีกลุ่มลูกคา้หนาแน่น ซึ�งกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจไปยงัภาคอีสาน/ภาคตะวนัออก 

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 23 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่พฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่ก็ยงัประสงค์ให้พนักงานขายเขา้ไปนาํเสนอ
สินคา้และบริการแก่ลกูคา้โดยตรงมากกวา่ที�จะมองหาสินคา้จากหนา้ร้าน  
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  

คาํถาม: จากรายงานปีก่อนแถลงวา่มีเป้ายอดขาย 2,500 ลา้นบาทนั�น  มีการทบทวนแผนงานและเป้าหมายใหม่ 
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี� แจงว่าบริษัทยงัมีเป้าหมายการเติบโตตามที�ตั� งไว ้แต่เนื�องจาก

สถานการณ์ที�ผา่นมาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอตวั และในปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศยงัไม่ดี แต่ก็ไดพ้ยายามเพิ�มการส่งออก และกลุ่ม Oil &  Gas แม้
ราคานํ�ามนัจะปรับตวัลงแต่มีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เกี�ยวกบั Safety ค่อนขา้งมาก โดยเร็วๆนี�  บริษทั
รอลงนามสัญญาเช่าซื�อเครื� องวดัแก๊สกบัทางเชฟรอน รวมถึงการเพิ�มบริการทดสอบอุปกรณ์ประเภท
เครื�องช่วยหายใจและถงัอดัอากาศเพื�อทาํการทดสอบระบบและสามารถออกใบรับรองความปลอดภยัแก่
ผูใ้ชง้านได ้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�บริษทัขยายไปยงัธุรกิจบริการแบบครบวงจร ส่วนธุรกิจนํ�าแสวงหา
โอกาสความเป็นไปไดต่้อไป 

คาํถาม: การเปลี�ยนแปลงเป้ายอดขายใน 3 ปีขา้งหนา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเท่าใด  
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ บริษทักาํลงัศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการธุรกิจลา้งไต ซึ�งเป็นตลาดใหญ่ที�มี

จาํนวน 500 แห่งในประเทศไทย และหากเจรจาสาํเร็จกจ็ะมีรายไดที้�เพิ�มขึ�นอีกช่องทางหนึ�ง 
คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล  ผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ประชุม  

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้ของบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมายอมรับว่าการบริหารงานของผูร่้วมทุนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที�คาดหวงั ซึ� งไดมี้การปรับโครงสร้างบริหารโดยส่งตวัแทนบริษทัไปดูแลจดัการ และ
อยู่ระหว่างปรับเปลี�ยนแผนดาํเนินธุรกิจใหม่ โดย บจ. ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จะมุ่งเนน้ธุรกิจนํ� าทั�งการ
ขายระบบและอุปกรณ์ เจรจาหาตวัแทนจาํหน่ายที�มีศกัยภาพ ส่วนธุรกิจ Safety นั�นให้ผ่านช่องทางจดั
จาํหน่ายที�กาํหนดเช่นผา่นตวัแทน (Distributor) เพื�อขยายธุรกิจที�กมัพูชาต่อไป 
ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษทัเห็นโอกาสทางธุรกิจนํ�าในกมัพูชา จึงไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนที�เป็นนกั
ธุรกิจไทยที�ไปบุกเบิกธุรกิจในกมัพูชามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ปรากฏว่าตลาดคา้ปลีก (Retail)ไม่
เหมาะสม ซึ� งที�ประชุมไดห้ารือและเจรจาจะขอซื�อหุ้นคืนเพื�อปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ใหม่ให้ดาํเนินธุรกิจ
บาํบดันํ� า/บริการครบถว้น โดยขณะนี�อยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั�งตวัแทนที�มีศกัยภาพมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 
(Distributor) รูปแบบเดียวกบั บมจ.ผลธญัญะ ที�เติบโตจากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศไทยเช่นกนั 

คาํถาม: ปีก่อนไดมี้โอกาสเขา้มาเยี�ยมชมกิจการของบริษทักบักลุ่มนักลงทุน และบริษทัแถลงว่าจะขยายธุรกิจ
เครื�องกรองนํ�าไปยงัตลาดกลุ่มคอนโดมิเนียมที�มีผูอ้าศยัหนาแน่น แต่ยงัไม่เห็นความคืบหนา้ดงักล่าว ใน
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 23 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่พฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่ก็ยงัประสงค์ให้พนักงานขายเขา้ไปนาํเสนอ
สินคา้และบริการแก่ลกูคา้โดยตรงมากกวา่ที�จะมองหาสินคา้จากหนา้ร้าน  
คุณสาวิตร แสงจันทร์ ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง  

คาํถาม: จากรายงานปีก่อนแถลงวา่มีเป้ายอดขาย 2,500 ลา้นบาทนั�น  มีการทบทวนแผนงานและเป้าหมายใหม่ 
 อยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี� แจงว่าบริษัทยงัมีเป้าหมายการเติบโตตามที�ตั� งไว ้แต่เนื�องจาก

สถานการณ์ที�ผา่นมาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอตวั และในปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศยงัไม่ดี แต่ก็ไดพ้ยายามเพิ�มการส่งออก และกลุ่ม Oil &  Gas แม้
ราคานํ�ามนัจะปรับตวัลงแต่มีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เกี�ยวกบั Safety ค่อนขา้งมาก โดยเร็วๆนี�  บริษทั
รอลงนามสัญญาเช่าซื�อเครื� องวดัแก๊สกบัทางเชฟรอน รวมถึงการเพิ�มบริการทดสอบอุปกรณ์ประเภท
เครื�องช่วยหายใจและถงัอดัอากาศเพื�อทาํการทดสอบระบบและสามารถออกใบรับรองความปลอดภยัแก่
ผูใ้ชง้านได ้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�บริษทัขยายไปยงัธุรกิจบริการแบบครบวงจร ส่วนธุรกิจนํ�าแสวงหา
โอกาสความเป็นไปไดต่้อไป 

คาํถาม: การเปลี�ยนแปลงเป้ายอดขายใน 3 ปีขา้งหนา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเท่าใด  
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ บริษทักาํลงัศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการธุรกิจลา้งไต ซึ�งเป็นตลาดใหญ่ที�มี

จาํนวน 500 แห่งในประเทศไทย และหากเจรจาสาํเร็จกจ็ะมีรายไดที้�เพิ�มขึ�นอีกช่องทางหนึ�ง 
คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล  ผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ประชุม  

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้ของบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมายอมรับว่าการบริหารงานของผูร่้วมทุนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที�คาดหวงั ซึ� งไดมี้การปรับโครงสร้างบริหารโดยส่งตวัแทนบริษทัไปดูแลจดัการ และ
อยู่ระหว่างปรับเปลี�ยนแผนดาํเนินธุรกิจใหม่ โดย บจ. ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จะมุ่งเนน้ธุรกิจนํ� าทั�งการ
ขายระบบและอุปกรณ์ เจรจาหาตวัแทนจาํหน่ายที�มีศกัยภาพ ส่วนธุรกิจ Safety นั�นให้ผ่านช่องทางจดั
จาํหน่ายที�กาํหนดเช่นผา่นตวัแทน (Distributor) เพื�อขยายธุรกิจที�กมัพูชาต่อไป 
ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษทัเห็นโอกาสทางธุรกิจนํ�าในกมัพูชา จึงไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนที�เป็นนกั
ธุรกิจไทยที�ไปบุกเบิกธุรกิจในกมัพูชามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ปรากฏว่าตลาดคา้ปลีก (Retail)ไม่
เหมาะสม ซึ� งที�ประชุมไดห้ารือและเจรจาจะขอซื�อหุ้นคืนเพื�อปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ใหม่ให้ดาํเนินธุรกิจ
บาํบดันํ� า/บริการครบถว้น โดยขณะนี�อยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั�งตวัแทนที�มีศกัยภาพมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 
(Distributor) รูปแบบเดียวกบั บมจ.ผลธญัญะ ที�เติบโตจากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศไทยเช่นกนั 

คาํถาม: ปีก่อนไดมี้โอกาสเขา้มาเยี�ยมชมกิจการของบริษทักบักลุ่มนักลงทุน และบริษทัแถลงว่าจะขยายธุรกิจ
เครื�องกรองนํ�าไปยงัตลาดกลุ่มคอนโดมิเนียมที�มีผูอ้าศยัหนาแน่น แต่ยงัไม่เห็นความคืบหนา้ดงักล่าว ใน
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 24 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

มุมมองเห็นวา่การทาํตลาดเครื�องกรองนํ�าไม่น่าจะยากและตน้ทุนไม่สูงมากนกัเพราะมีบริษทัที�จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินธุรกิจเครื�องกรองนํ�าในลกัษะเดียวกนั 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนชี�แจงวา่บริษทัยงัดาํเนินการอยู ่และเคยนาํเขา้ไปทาํตลาดที�กมัพูชา 
ปรากฎวา่มีตราสินคา้ซํ� าซอ้น จึงไดป้รับกลยทุธ์ใหม่โดยทาํตราสินคา้ของตนเอง ตราสินคา้ 
“AQUAMEX” โดยปกติระบบ RO ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการทาํงาน แต ่เครื�องกรองนํ�าของเรามีเทคโนโลยทีี�
เหนือกวา่สินคา้อื�นคือไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการทาํงานถือเป็นจุดเด่นของสินคา้ที�สามารถนาํไปทาํตลาดใน
บริเวณที�ไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึงหรือไม่สะดวก และเริ�มนาํไปวางจาํหน่ายใน Modern Trade และที�กมัพูชาแลว้ 
แต่การสร้างการรับรู้ลกูคา้คงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

คาํถาม: สอบถามเรื� องช่องทางจาํหน่ายของธุรกิจ Safety และในอนาคตมีโอกาสสร้างตราสินคา้ตนเองหรือไม่ 
เนื�องจากไปต่างจงัหวดัพบเห็นสินคา้คู่แข่งที�ตั�งโรงงานผลิตในประเทศไทยแลว้ เช่น แพงโกลิน หรือตรา
สินคา้อื�นกมี็เช่นกนั 

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรามีทาํตราสินคา้ House Brand  “Synos” อยูแ่ลว้ เพื�อลดความเสี�ยงในอนาคต
หากเจา้ของตราสินคา้ไม่ใหบ้ริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย แต่อย่างไรก็ตามบริษทัมีการพฒันา House Brand 

“Synos” ของตนเอง และจะขยายตลาดไปยงัสาขาระยอง เชียงใหม่ และโซนภาคอีสานต่อไป 

คาํถาม: บริษัทมีโอกาสสร้างตราสินค้าหรือผลิตสินค้าตนเองในอ นาคตหรือไม่ เพราะปัจจุบัน Phol เป็น 
Distributor แต่หากสามารถเปลี�ยนมุมมองลูกคา้ให้เห็นว่า Phol มีพฒันาการเติบโตเป็นผูผ้ลิต เป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์บริษทั  

คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี�แจงวา่การลงทุนผูผ้ลิตสินคา้นั�นตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด/ขนาด
ตลาดวา่คุม้ค่าแก่การลงทุนหรือไม่ แมก้ระทั�งตราสินคา้ที�มีชื�อเสียงหลายรายกย็งัไม่มีโรงงานผลิตเอง เพียง
เป็นผูคิ้ดคน้/พฒันาเทคโนโลยีและจา้งผลิตเท่านั�น แต่สิ�งสําคญัหากสามารถต่อยอดธุรกิจหลกัไดก้็มี
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 25 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํถาม: Business Outlook ใน 5 ปี มีแผนกลยุทธ์เติบโตอยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  เป้าหมายความสาํเร็จคือธุรกิจนํ�า แมว้า่ ณ วนันี�ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่

บริษทัยงัคงพยายามตามเป้าหมายเดิมไม่เปลี�ยนแปลง 
คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้การดาํเนินการคาํขอการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชั�น   

คาํตอบ: ประธานฯ  แถลงวา่จะดาํเนินการเรื�องเอกสารแบบประเมินตนเองตามขอ้กาํหนด CAC หลงัจากเสร็จสิ�น 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี     คณะกรรมการมีความเชื�อมั�นวา่บริษทัมีพื�นฐานแนวทางการกาํกบั 
 ดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง คาดวา่จะใชเ้วลาดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 
   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม  
 

 ประธานฯ แจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมนี�  และจะนาํขึ�นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.pdgth.com หากผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ข
ที�มีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบที� cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมนี�  
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ที�เป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั�งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ที�เหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั 
เพื�อบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ที�สนใจไดเ้ยี�ยมชมกิจการของบริษทัตามตารางที�จดั
ไวใ้หภ้ายหลงัการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ 
 

ปิดการประชุม เมื�อเวลา 16.40 นาฬิกา 
 

       
     ลงชื�อ................... ...................................ประธานที�ประชุม 
                            ( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจิดา ) 
                         ประธานกรรมการ 
        

                    

     ลงชื�อ......................................................เลขาน ุการที�ประชุม 
( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )       



- 41 / 64 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย�1

 
                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 25 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

คาํถาม: Business Outlook ใน 5 ปี มีแผนกลยุทธ์เติบโตอยา่งไร 
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  เป้าหมายความสาํเร็จคือธุรกิจนํ�า แมว้า่ ณ วนันี�ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่

บริษทัยงัคงพยายามตามเป้าหมายเดิมไม่เปลี�ยนแปลง 
คุณเชาวร์ บุณยะมาน  ผูรั้บมอบฉนัทะในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

คาํถาม: สอบถามความคืบหนา้การดาํเนินการคาํขอการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชั�น   

คาํตอบ: ประธานฯ  แถลงวา่จะดาํเนินการเรื�องเอกสารแบบประเมินตนเองตามขอ้กาํหนด CAC หลงัจากเสร็จสิ�น 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี     คณะกรรมการมีความเชื�อมั�นวา่บริษทัมีพื�นฐานแนวทางการกาํกบั 
 ดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง คาดวา่จะใชเ้วลาดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 
   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม  
 

 ประธานฯ แจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมนี�  และจะนาํขึ�นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.pdgth.com หากผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ข
ที�มีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบที� cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมนี�  
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ที�เป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั�งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ที�เหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั 
เพื�อบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ที�สนใจไดเ้ยี�ยมชมกิจการของบริษทัตามตารางที�จดั
ไวใ้หภ้ายหลงัการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ 
 

ปิดการประชุม เมื�อเวลา 16.40 นาฬิกา 
 

       
     ลงชื�อ................... ...................................ประธานที�ประชุม 
                            ( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจิดา ) 
                         ประธานกรรมการ 
        

                    

     ลงชื�อ......................................................เลขาน ุการที�ประชุม 
( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )       



- 42 / 64 -

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 
 

รายงานประจ าปี 2558 
 

  

 

จาํนวน 1 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

ชื�อ – นามสกลุ : ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา 
อายุ : 53 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการที�เสนอ  : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 8 ปี 7 เดือน 

(เริ�มตั�งแต่วนัที� �� กนัยายน 2550 ถึงเมษายน2559) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 1,310,000หุน้ (รวมบุคคลมาตรา 258) 

(ร้อยละ 0.08% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง ณ 29 กมุภาพนัธ์ 2559) 
วุฒิการศึกษา : - ดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) Florida International University 
  - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University 
  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั �) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม : - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  วิทยาลยั วิทยาการตลาดทุน (วตท)  

รุ่นที� ��/���� 
  หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  - Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer (ก.ค.2558) 
  -Program Update for  DCP Graduate (DCPU) รุ่นที� 5/2015 
  - Chartered Director Class (CDC) รุ่นที�7/2013 
  - Role of the Chairman Program (RCP)   รุ่นที� ��/���� 
  - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที� ��/���� 
  - Audit Committee Program (ACP)  รุ่นที� �/���� 
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ��/���� 
ประสบการณ์ปัจจุบัน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ..บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์ 
  2558 – ปัจจุบนั ภาคีสมาชิกราชบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, 

ราชบณัฑิตยสภา 
  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบมจ. ผลธญัญะ 
  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
  2554 - ปัจจุบนั 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บจก. คอปเปอร์ไวรด ์

  2554 - ปัจจุบนั 
 

คณะอนุวฒุยาจารย ์สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 
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คณะอนุวฒุยาจารย ์สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3
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จาํนวน 2 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

    
ประสบการณ์ในอดีต : 2554 - 2557 

 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
บมจ. ผลธญัญะ 

  2550 - 2556 รองประธานกรรมการบมจ. ผลธัญญะ 
  2553 - 2556 

 
รองคณบดี ฝ่ายบณัฑิตศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  2543 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวติ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย  : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง 

 � กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บมจ.บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์

 � ภาคีสมาชิกราชบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ, ราชบณัฑิตยสภา 
 � ประธานกรรมการ บจก.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 
 � ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
 � ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บจก. คอปเปอร์ไวรด ์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี�ชาย นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา 
การเข้าประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั   จาํนวน 9/9 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 

ผลงานในปี 2558 : 
1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป 

ตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. กาํกบั ดูแล ส่งเสริมสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
3. กาํกบั ดูแล ติดตาม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
4. กาํกบั ดูแล ติดตาม การบริหารความเสี�ยงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้
5. ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ 

แข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3

 

จาํนวน 3 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา 
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ในวาระที�  6 
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จาํนวน 3 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา 
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ในวาระที�  6 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3
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จาํนวน 4 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

ชื�อ – นามสกลุ : นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
อายุ : 53 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการที�เสนอ  : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 3 ปี (เริ�มตั�งแต่วนัที� 30 เมษายน 2556 ถึงเมษายน2559) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
วุฒิการศึกษา : - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง  

รุ่นที� 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวัติการฝึกอบรม : - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท)  

  รุ่นที� 20/2015 
 : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  -Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 

รุ่นที� 26/2016(ระหวา่งศึกษา) 
  - Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG)  

รุ่นที� 21/2015 
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 155/2012 
ประสบการณ์ปัจจุบัน : 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหารบมจ. ผลธญัญะ 

  2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารบมจ. ผลธัญญะ 
  2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยงบมจ. ผลธญัญะ 
  2557 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. ผล วอเตอร์ 
  2556 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

ประสบการณ์ในอดีต : 2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรม 
ภาคกลางบมจ. ผลธญัญะ 

  2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
  2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจบจก. ผลธญัญะ 
  2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย  2 แห่ง 
 : � กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
  � กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3

 

จาํนวน 5 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  9/9 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหารความสี�ยง  จาํนวน  5/5 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหาร  จาํนวน  12/12 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 

 

 

 

  

ผลงานในปี 2558 : 
1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป 

              ตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. กาํกบั ดูแล ส่งเสริมสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
3. กาํกบั ดูแล ติดตาม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
4.  กาํกบั ดูแล ติดตาม การบริหารความเสี�ยงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้
5.  ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ 

 แข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ในวาระที�  6 
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จาํนวน 5 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั   จาํนวน  9/9 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหารความสี�ยง  จาํนวน  5/5 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหาร  จาํนวน  12/12 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 

 

 

 

  

ผลงานในปี 2558 : 
1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป 

              ตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. กาํกบั ดูแล ส่งเสริมสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
3. กาํกบั ดูแล ติดตาม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
4.  กาํกบั ดูแล ติดตาม การบริหารความเสี�ยงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้
5.  ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ 

 แข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ในวาระที�  6 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3
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จาํนวน 6 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

ชื�อ – นามสกลุ : พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 
อายุ : 62 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการที�เสนอ  : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 6 เดือน  (เริ�มตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม2558 ถึงเมษายน2559) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 198,600หุน้  

(ร้อยละ 0.12%ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง ณ 29 กมุภาพนัธ์ 2559) 
วุฒิการศึกษา : - วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที�65 
  - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที�2550 
ประวัติการฝึกอบรม : - หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและ 

  การต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
  - หลกัสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 
  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 216/2016 
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ปัจจุบัน : 2558 –ปัจจุบนั กรรมการ/ที�ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  

บมจ. ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ที�ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั�นคงและกิจการ

ทหาร สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ประสบการณ์ในอดีต  2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 

  2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 
 และพลงังานทหาร 

  2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบั
สาํนกังานสภาความมั�นคงแห่งชาติ 

  2546 ปฏิบติัหนา้ที�หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะ
ผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ 
กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั อาเจะห์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

  2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูต
ไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 

  2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถาน
เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ�ง 

   
   

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3

 

จาํนวน 7 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน   
บริษัทย่อย  : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 

 � ที�ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั�นคงและกิจการทหาร  
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 3/3 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 
ผลงานในปี 2558 : 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงาน 
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 

2. ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถใน 
การแข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 

� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ในวาระที�  6 
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จาํนวน 7 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน   
บริษัทย่อย  : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 

 � ที�ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั�นคงและกิจการทหาร  
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 3/3 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 
ผลงานในปี 2558 : 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงาน 
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 

2. ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถใน 
การแข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 

� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ในวาระที�  6 
 
 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3
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จาํนวน 8 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

ชื�อ – นามสกลุ : นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา 
อายุ : 49 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการที�เสนอ  : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : -ไม่มี - 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 830,000หุน้ (รวมบุคคลมาตรา 258) 

(ร้อยละ 0.51ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง ณ 29 กมุภาพนัธ์ 2559) 
วุฒิการศึกษา : - วทิยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ประวัติการฝึกอบรม : - หลกัสูตร “Mini Master in HR Management”คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -หลกัสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืน 

(CSR for Corporate Sustainability)” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  - หลกัสูตร “ การเสริมสร้างทกัษะนกัปฏิบติั CSR (Developing CSR 

Practitioner’s Skills) ” โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  - หลกัสูตร “Business Information Technology Management Line 

Manager” โดย ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ธุรกิจ 
  - หลกัสูตร “การบญัชีทางนิติวทิยาศาสตร์ (Forensic Accounting)”  

โดย สภาวิชาชีพบญัชี 
ประสบการณ์ปัจจุบัน : 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 

  2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและ
การเงินบมจ. ผลธญัญะ 

  2557 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษยบ์มจ. ผลธญัญะ 
  2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการบจก. ผล วอเตอร์ 

  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. นนทรีการบญัชี 
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. รักเจริญ 
ประสบการณ์ในอดีต : 2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง 
  2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินบมจ. ผลธญัญะ 
  2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 
   
   
   
   

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3

 

จาํนวน 9 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน   
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 
  � กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการบจก. ผล วอเตอร์ 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง 

 � กรรมการบจก. นนทรีการบญัชี 
 � กรรมการบจก. รักเจริญ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : นอ้งชาย ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  จาํนวน 5/5 ครั� ง (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหาร  จาํนวน 12/12 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 

 

ผลงานในปี 2558 : 
1. ผูบ้ริหารระดบัสูงที�ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผล 

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. กาํกบั ดูแล ติดตาม การบริหารความเสี�ยงขององคก์รให้เป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้
3. กาํกบั ดูแล ติดตาม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที�  7 
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จาํนวน 9 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน   
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 
  � กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการบจก. ผล วอเตอร์ 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง 

 � กรรมการบจก. นนทรีการบญัชี 
 � กรรมการบจก. รักเจริญ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : นอ้งชาย ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  จาํนวน 5/5 ครั� ง (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหาร  จาํนวน 12/12 ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

 

 

ผลงานในปี 2558 : 
1. ผูบ้ริหารระดบัสูงที�ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผล 

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. กาํกบั ดูแล ติดตาม การบริหารความเสี�ยงขององคก์รให้เป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้
3. กาํกบั ดูแล ติดตาม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที�  7 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3
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จาํนวน 10 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

ชื�อ – นามสกลุ : นายธนัยา หวงัธาํรง 
อายุ : 36 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการที�เสนอ  : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน  (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2558) 

(เริ�มตั�งแต่วนัที� 30 เมษายน2556 ถึงวนัที� 11 กนัยายน 2558) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 16,224,000 หุน้ (รวมบุคคลมาตรา 258) 

(ร้อยละ 10.02 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง ณ 29 กมุภาพนัธ์ 2559) 
วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม : - การประชุมเชิงปฏิบติัการ กระบวนการ “Supply Chain” 
  - หลกัสูตร Positive Thinking /Move Towards CSR Workshop 
  - หลกัสูตร “การปรับเปลี�ยนเขา้สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015”  

   โดย BSI Group (ประเทศไทย) 
ประสบการณ์ปัจจุบัน : 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

บมจ. ผลธญัญะ 
  2554 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 

ประสบการณ์ในอดีต : 2556 - 2558 กรรมการบมจ. ผลธญัญะ 
  2558– ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบมจ. ผลธญัญะ 
  2557 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ ENบมจ. ผลธญัญะ 
  2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดบมจ. ผลธญัญะ 
  2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื�อสารการตลาดบจก.ผลธัญญะ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน   
บริษัทย่อย  : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง 

 � กรรมการบจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
 � กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
 � กรรมการบจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชาย นายชวลิต หวงัธาํรง 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 4/5  ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหาร จาํนวน 12/12  ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย�3

 

จาํนวน 11 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

 

 

 

ผลงานในปี 2558: 
1. ผูบ้ริหารระดบัสูงที�ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจและแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการ 

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ 

แข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา 
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที�  � 

 
 
  

 

 

จาํนวน 10 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

ชื�อ – นามสกลุ : นายธนัยา หวงัธาํรง 
อายุ : 36 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการที�เสนอ  : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน  (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2558) 

(เริ�มตั�งแต่วนัที� 30 เมษายน2556 ถึงวนัที� 11 กนัยายน 2558) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : 16,224,000 หุน้ (รวมบุคคลมาตรา 258) 

(ร้อยละ 10.02 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง ณ 29 กมุภาพนัธ์ 2559) 
วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม : - การประชุมเชิงปฏิบติัการ กระบวนการ “Supply Chain” 
  - หลกัสูตร Positive Thinking /Move Towards CSR Workshop 
  - หลกัสูตร “การปรับเปลี�ยนเขา้สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015”  

   โดย BSI Group (ประเทศไทย) 
ประสบการณ์ปัจจุบัน : 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

บมจ. ผลธญัญะ 
  2554 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการบจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 

ประสบการณ์ในอดีต : 2556 - 2558 กรรมการบมจ. ผลธญัญะ 
  2558– ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบมจ. ผลธญัญะ 
  2557 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ ENบมจ. ผลธญัญะ 
  2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดบมจ. ผลธญัญะ 
  2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื�อสารการตลาดบจก.ผลธัญญะ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน   
บริษัทย่อย  : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี 
กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง 

 � กรรมการบจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
 � กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
 � กรรมการบจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชาย นายชวลิต หวงัธาํรง 
การเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา : คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 4/5  ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
  คณะกรรมการบริหาร จาํนวน 12/12  ครั� ง  (คิดเป็น 100%) 
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จาํนวน 11 ของ 11 หนา้ 
 

รายนามและประวติัโดยสังเขปของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

 

 

 

 

ผลงานในปี 2558: 
1. ผูบ้ริหารระดบัสูงที�ร่วมกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจและแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการ 

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ 

แข่งขนักบัตลาดเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยืน 
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ �� ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

�.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   �  มี   � ไม่มี 

�.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   �  มี   � ไม่มี 

�. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษา 
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  �  มี   � ไม่มี 

 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที�พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559:  มี 
� เป็นกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที�  � 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท  (Auditor’s Details) 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จํากดั / ANS Audit Co., Ltd. 
100/72, 22nd FL. 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100      
 

Auditors’ Name Auditor’s Profile 
1. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 
Ms. Kultida Pasurakul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขที�  5946 
Auditor Partner 
 
 

Email address:  kultida@ans.co.th 
 

Education and qualification: 
� SEC Authorized Auditor  
� Certified Public Accountant of Thailand 
� Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
� Bachelor of Law, Thammasat University 
� BBA in Accounting, Thammasat University  
 Experience:  
� Ms. Kultida started her audit profession at KPMG Thailand in 1995. After working with 

KPMG for 7 years as an assistant manager, she had been working at Nestle Thailand as tax 

compliance during 2002 to 2004 and then ran her own accounting firm till 2008. She joined 

ANS Audit Co., Ltd. as audit partner since 2008. 
 

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
Mr.Atipong Atipongsukul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ทะเบียนเลขที�  3500 

Email address: atipong@ans.co.th 

Education and qualification: 
� Certified Public Accountant of Thailand 

� Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
� Instructor, lecturer and guest speaker 
� MBA, Thammasat University & BBA in Accounting, Thammasat University  
� SEC Authorized Auditor 

� Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP) 

       during 2007 to 2010 

Experience: 
� January 1,1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing 

and advisory services to various multinational companies 

 

3. นายวชัิย รุจิตานนท์  
Mr.Vichai Ruchitanont 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ทะเบียนเลขที�  4054 

Email address: vichai@ans.co.th 

Education and qualification: 
� Certified Public Accountant of Thailand 

� SEC Authorized Auditor 
� Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
� MBA, Thammasat University  
� BBA in Accounting, Thammasat University 
� LLB from Sukothai Thammathirat Open University 
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Auditors’ Name Auditor’s Profile 

 Experience: 
� Finance and Accounting Director , Corporate Planning Director at DATA IT & 

ComputeTech Group. 

� Finance And Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 

Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 
 

4. นายยุทธพงษ์ เชื�อเมืองพาน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ทะเบียนเลขที�  9445 

 

Email address: yuttapong@ans.co.th 

Education and qualification: 
� Certified Public Accountant of Thailand  

� Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
� Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
� BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
� Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 

� SEC Authorized Auditor 
Experience: 
� Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 11 years at ANS Audit Co., Ltd. 

       He serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities 
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Auditors’ Name Auditor’s Profile 

 Experience: 
� Finance and Accounting Director , Corporate Planning Director at DATA IT & 

ComputeTech Group. 

� Finance And Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 

Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 
 

4. นายยุทธพงษ์ เชื�อเมืองพาน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ทะเบียนเลขที�  9445 

 

Email address: yuttapong@ans.co.th 

Education and qualification: 
� Certified Public Accountant of Thailand  

� Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
� Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
� BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
� Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 

� SEC Authorized Auditor 
Experience: 
� Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 11 years at ANS Audit Co., Ltd. 

       He serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย�5ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 1 ของจ านวน 1 หน้า 
 

              
 
รายนามกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อายุ ทีอ่ยู่  วาระทีม่ี
ส่วนได้เสีย 

1. รศ.ดร. เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์ 
 

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

61 4/1124 หมู่ 4  แขวงคลองกุ่ม  
เขต  บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

ไม่มี 

2. รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดาตอบ
แทน 
 

54 20/58 หมู่ 9  ม.แกรนดค์าแนล ซ.3   
แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 
 

วาระท่ี 8 

3. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 

49 21/51หมู่ 2 พทุธมณฑลสาย 1 แขวง
บางระมาด เขตตล่ิงชนั   
กรุงเทพฯ 10170 
 
 

วาระท่ี 8 

4. นพ.ประมขุ วงศ์ธนะเกยีรต ิ
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการบริหารความ
เส่ียง 
 

47 42 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

วาระท่ี 8 

 
หมายเหต:ุ  รายละเอียดประวติักรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย�7
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทั
จึงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

 
1) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 
(ง) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)  
 

2) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อ  านาจกระท าแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 (ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
 (ข)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้าประชุมมีอ านาจกระท าแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง 
ประเทศ) ของผูมี้อ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทั
จึงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

 
1) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 
(ง) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)  
 

2) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อ  านาจกระท าแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 (ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
 (ข)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้าประชุมมีอ านาจกระท าแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง 
ประเทศ) ของผูมี้อ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

2.2   กรณีมอบฉนัทะ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข)   หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
      และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือ    
ในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 
        ชาวต่างประเทศ) ของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
        ผูแ้ทนนิติบุคคล 
(จ)   บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือ เดินทาง  (กรณีชาว   
        ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

3) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่  ซ่ึงรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค)  เอกสารท่ีไม่ไดมี้ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้น
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

(ง)  ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ   
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(จ)  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ 
(กรณีชาวต่างประเทศ)  

 

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น 
(ก)  เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
(ข) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้  าเนินการลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ค) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
 

กรณีการมอบฉนัทะ 
ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีได ้และมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน  หรือกรรมการอิสระของบริษทับุคคล
ใดบุคคลหน่ึง  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและ
หลกัฐานต่าง ๆ  กลบัมาท่ีบริษทัตามจ่าหนา้ซองท่ีแนบมาดว้ยน้ี เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ หรือก่อนเร่ิมเวลา
ประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 
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หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนนเสียง 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานของท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี จะถือ
วา่เห็นดว้ยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม และเจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลงั
เสร็จส้ินการประชุมแลว้ 
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเสียงของผูถื้อหุน้ 
2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม (มา
ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ) ซ่ึงบริษทัไดท้ าการบนัทึกคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ
จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 
 

          ท่านผูถื้อหุน้สามารถยนืยนัจ านวนหลกัทรัพย(์หุน้)ท่ีถืออยูไ่ดท่ี้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  
         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
        ช่ือเจา้หนา้ท่ี:   คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนนเสียง 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานของท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี จะถือ
วา่เห็นดว้ยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม และเจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลงั
เสร็จส้ินการประชุมแลว้ 
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเสียงของผูถื้อหุน้ 
2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม (มา
ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ) ซ่ึงบริษทัไดท้ าการบนัทึกคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ
จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 
 

          ท่านผูถื้อหุน้สามารถยนืยนัจ านวนหลกัทรัพย(์หุน้)ท่ีถืออยูไ่ดท่ี้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  
         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
        ช่ือเจา้หนา้ท่ี:   คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 

 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวีธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการ
ท่ีจะเลือกตั้ง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 
ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ีย

ประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนัส  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ
บริษทั 
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ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวน
หุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือ ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คนซ่ึง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน

ซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและ
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม 

 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ยี่สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียก
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นดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้ง

ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

 
ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ กต็าม ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 43.   เวน้แต่พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรอืบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า  แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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นดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้ง

ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

 
ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ กต็าม ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 43.   เวน้แต่พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรอืบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า  แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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หนา้ 4 ของจ านวน 4 หน้า 
 

ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ

ของบริษทัไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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