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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 
บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที(  26  เมษายน  2559  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั0น 3 ของบริษทั เลขที( 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานที$ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
2559  ในวนัองัคารที$ 26 เมษายน  2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั6น 3 ของบริษทั เลขที$ 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาด
สวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี6  
 

เริ$มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
เลขานุการบริษทั กลา่วตอ้นรับผูถื้อหุ้น แนะนาํกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และตวัแทนผูส้อบบญัชี/ที$ปรึกษา

กฎหมาย แก่ที$ประชุม  
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดผงัหอ้งประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งชี6ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมี

เหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยบริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นสิ$งสาํคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที$เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  
2559  หลงัจากนั6นไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนที$ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื$อชี6แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นที$มาประชุม ทั6งนี6 มีผูรั้บมอบอาํนาจใน
นามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนที$ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ที$เขา้ร่วมประชุม มีดงันี6  
 กรรมการที$เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 9 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั6งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี$ยง 
4. รศ.ดร.เสกศกัดิF    จาํเริญวงศ ์     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.เอกจิตต ์    จึงเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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7. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี$ยง 
8. พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ 
9. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน ์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร 
 
ผูบ้ริหารที$เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน  4  ท่าน 
1. นายพรศกัดิF   ชุนหจินดา กรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 

      3. นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 4. นายธนัยา  หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

 

 ผูบ้ริหารที$ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 1 ท่าน 
 1. นายปโยธร  มุง้ทอง  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย  

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
1. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. นางสาวอญัชลี สีลาดเลา     ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

 

ที$ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
1. นายพีระวฒัน์ เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนที$ปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจนิดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานที$ประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 และไดแ้จง้ต่อที$ประชุมว่า 

การประชุมในวนันี6ดาํเนินตามลาํดบัวาระการประชุมที$ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื6อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ที$ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ 

 
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$ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้ 161,999,986 บาท (หนึ$งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื$นเกา้พนัเกา้
ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
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ขณะนี6 มีผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 15 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้46,764,559 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อื้$นมาประชุมแทน จาํนวน 23 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้66,796,260 หุน้ รวมทั6งหมด 38 ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมกนั
ได ้113,560,819 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.0993 ของจาํนวนหุ้นที$ชาํระแลว้ทั6งหมดจาํนวน 161,999,986 หุ้น ซึ$ งเกินกวา่
หนึ$งในสามของจาํนวนหุ้นที$จาํหน่ายไดท้ั6งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 
 

ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ$มเติม ดังนั6นในการประชุมครั6 งนี6  จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอื้$นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้น
ที$ลงทะเบียน ดงันี6 :- 

การลงทะเบียน จาํนวนราย จาํนวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 16   46,804,559 28.8917 
  มอบฉนัทะ 24    66,796,380 41.2323 
  รวมทั6งสิ6น 40 113,600,939 70.1240 

 
การดาํเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการที$ประชุม  และเป็น  
ผูชี้6แจงหลกัเกณฑแ์ละขั6นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อที$ประชุม การประชุม
เป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมที$ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื6อหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2559 ที$ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ดงันี6  

 

เลขานุการบริษทั เรียนแจง้หลกัเกณฑแ์ละกติกาการนบัคะแนนเสียงแก่ที$ประชุม ดงันี6  
1. หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นที$มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะที$ไดรั้บมอบ

ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที$ประชุม แต่ละท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดร้ับบตัรลงคะแนนโปรดยกมือเพื$อใหเ้จา้หนา้ที$ดาํเนินการแจกแจกให้ท่านต่อไป 

2. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื$ องตามลาํดบัวาระในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ โดยจะนาํเสนอ
ขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามก่อน แลว้จึงจะมีการลงมติสําหรับวาระนั6นๆ กรณีที$ผู ้
ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ6นและขอให้แจ้งชื$อและ
นามสกลุ และในกรณีที$เป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ชื$อผูถื้อหุ้นที$รับมอบฉนัทะมาให้ที$ประชุมทราบดว้ย
ทุกครั6 ง 

3. สําหรับผูถื้อหุ้นที$มอบฉนัทะให้ผูอื้$นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ$งของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
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ความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั6น  บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นที$บนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
ในกรณีที$กรรมการอิสระที$เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี6  
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอื$น 

4. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นหนึ$งหุ้นเท่ากบัหนึ$งเสียง  และผูถื้อหุ้นหนึ$งราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ$ งเท่านั6น จะแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นเพื$อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที$แต่งตั6ง
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซึ$ งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั6น  ทั6งนี6 ใน
การนบัคะแนนจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ$ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที$ไม่มีผูใ้ด
แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื$น ใหถื้อวา่ที$ประชุมเห็นดว้ย หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท์   
ยกเว้น วาระที$ 2 และวาระที$ 4  ซึ$งเป็นวาระแจง้เพื$อทราบไม่มีการลงคะแนน และ  
วาระที$ 7  ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี$  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้นที$มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระที$  6 และ 7 บริษทัจัดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั6 งกรรมการเป็นรายบุคคลและเก็บบัตร    
ลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกราย แต่จะเก็บบตัร “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั6งกรรมการที
ละรายเพื$อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลงัจากนั6นจะเก็บบตัรที$ “เห็นดว้ย” ในการเลือกตั6งกรรมการทุกราย
พร้อมกนัในคราวเดียว 
วาระที$ 8 ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้น
ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 แต่ถา้หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทาํเครื$องหมาย
ลงในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือเพื$อให้เจา้หนา้ที$ไปเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะนาํ
คะแนนที$ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงที$มาประชุมและออกเสียงทั6งหมดและ
ประกาศผลคะแนนให้ที$ประชุมทราบ ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยที$ไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอให้ท่าน
ส่งคืนแก่เจา้หนา้ที$หลงัเสร็จสิ6นการประชุมแลว้ทุกใบ 
 สําหรับกรณีที$จะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ$ งช่อง หรือกรณีที$มีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามกาํกบัในบตัร
ลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที$ประชุมออกเสียงเพิ$มขึ6นอีกหนึ$ งเสียงเป็นเสียงชี6ขาด เวน้แต่
เรื$องที$กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื$น 
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5. บริษทันาํโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสียงสาํหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพื$อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี 

6. จาํนวนหุ้นรวมที$มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เนื$องจากมีผูถื้อหุ้นบางท่านที$
เขา้มาร่วมประชุมเพิ$มขึ6นหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซึ$ งการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้าํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 สําหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที$เกี$ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของที$ประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารสิ$งที$ส่งมาดว้ย 8 (หนา้ 60-64) ในหนงัสือเชิญประชุม 
หมายเหตุ  เพื$อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี ในวาระที$กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน  

 

จากนั6น เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ดาํเนินการประชุมตามกาํหนดวาระ 
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 

 ประธานฯ  แจ้งต่อที$ประชุมว่า เพื$อเป็นการเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการที$ดีทางดา้นสิทธิและความ    
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในช่วงระหว่างวนัที$ 12 ตุลาคม 2558 ถึง วนัที$ 12 มกราคม 2559 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุน้เป็นการล่วงหนา้ในการเสนอวาระประชุม และเสนอชื$อบุคคลเพื$อเขา้รับการเลือกตั6งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์
ที$ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า 
ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายชื$อบุคคลเพื$อเขา้รับการเลือกตั6งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด สําหรับ
คาํถามที$ผูถื้อหุน้ไดส่้งล่วงหนา้เพื$อขอให้พิจารณาในที$ประชุม จะไดท้าํการชี6แจงเมื$อถึงวาระที$เกี$ยวขอ้ง ส่วนคาํถาม
อื$นๆ ที$นอกเหนือจากวาระจะไดท้าํการชี6แจงในวาระที$ 10  เรื$องอื$นๆ ต่อไป   
 

 ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการดาํเนินการประชุมจะเรียงลาํดบัตามวาระการประชุมที$ระบุใน
หนงัสือเชิญประชุมที$ส่งใหท่้านผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  และในกรณีที$ผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั6งแจง้
ชื$อและนามสกุลของผูถื้อหุ้นให้ที$ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นที$เป็นประโยชน์แก่บริษทั    
ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชนโ์ดยรวม  เพื$อทาํการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใชส้าํหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 เพื$อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัที$ดีในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซึ$ งกาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์$กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษทั
ควรมีผูน้บัคะแนนที$เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน   
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 ดงันั6น จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นที$เขา้ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงตลอด
การประชุมนี6  และผูแ้ทนจากที$ปรึกษากฎหมายบริษทั สํานกังานธีรคุปต ์จาํกดั และผูแ้ทนจากสํานกังานสอบบญัชี 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีกแห่งละ 1 ท่าน 
 ในการนี6  มีผูถื้อหุ้น 1 คนยนิดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ 
นายคติ เหล่าพทัรเกษม เป็นผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงันี6   

1. นายพีระวฒัน์ เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
3. นายคติ เหล่า พทัรเกษม  ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นที$มาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้$ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี6  
 
วาระที(  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เมื(อวนัที( 28 เมษายน 2558 
 ประธานฯ  เสนอใหที้$ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้
จดัประชุมเมื$อวนัที$ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมที$บริษทัจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลา 14 วนั
นับ แต่ว ันประชุมตามที$ กฎหมายกําหนด บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ 
(http://www.pdgth.com)  เมื$อวนัที$ 12 พฤษภาคม 2558 เพื$อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้น
หรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด จึงขอให้ที$ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6   
 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม ประธานฯ  จึงขอใหที้$ประชุมมีมติรับรองดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน 38 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,560,819 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 38 113,560,819 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 
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 มตทิี(ประชุม  
 ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เมื$อวนัที$ 28 เมษายน 2558 
 
วาระที(  2   เพื(อรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 ประธานฯ  แถลงต่อที$ประชุมว่า รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจที$สําคญัในดา้น
ต่างๆ ในรอบปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซึ$ งมีรายละเอียดที$ปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 (รูปแบบซีดีรอม) พร้อม
หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นที$ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั6งนี6  ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงานประจาํปี
แบบเป็นรูปเล่มไดที้$หนา้ห้องประชุม เนื$องจากวาระนี6 เป็นวาระเพื$อทราบผูถื้อหุ้นจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ กล่าววา่ เพื$อให้ผูถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพรวมที$ชดัเจน จึงขอให้คุณบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะ
ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้มูลทางการเงินที$สาํคญัในรอบปี 2558 ใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าที$บริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที$มาประชุมในวนันี6  และ
รายงานขอ้มูลสรุปใหที้$ประชุมรับทราบ ดงันี6   
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 
 ภาพรวมผลการดาํเนินงานปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม  915 ลา้นบาท เพิ$มขึ6น 
112 ลา้นบาท หรือ 14% เมื$อเทียบกบัปี 2557 ที$มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 803 ลา้นบาท โดยรายได้
หลกัที$เพิ$มขึ6นมาจากการขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและรายไดจ้าก
การให้บริการด้านระบบบาํบัดนํ6 าที$ เพิ$มขึ6นจากการรับงานโครงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ6 า ทั6งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 อยา่งไรกต็าม เนื$องจากในปี 2558 บริษทัขายสินคา้โดยมีอตัรากาํไรขั6นตน้เฉลี$ยลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารเพิ$มขึ6น จึงทาํให้ปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 34 ลา้นบาท ลดลง 4.5 
ลา้นบาท หรือ 11.7% เมื$อเทียบกบัปี 2557 ที$มีกาํไรสุทธิส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 38.8 ลา้นบาท 
 

รายได้ตามกลุ่มสินค้า 
 สาํหรับรายไดร้วมในปี 2558 จาํนวน 915 ลา้นบาท แบ่งเป็น  
 รายไดจ้ากกการขายสินคา้และบริการกลุ่ม SAFETY จาํนวน 715 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได ้78% 
รายไดจ้ากกลุ่ม SAFETY เพิ$มขึ6นประมาณ 6% เมื$อเทียบกบัปี 2557 เนื$องจากการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในกลุ่ม
หน่วยงานราชการเพิ$มขึ6น การเพิ$มสินคา้และบริการใหม่เพื$อขายให้ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการเพิ$ม
จาํนวนลูกคา้ใหม่โดยการขยายพื6นที$การขาย ทาํใหมี้รายไดจ้ากการขายเพิ$มขึ6น  
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 รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการกลุ่ม CE จาํนวน 105 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได ้12% รายไดจ้าก
กลุ่มสินคา้ CE เพิ$มขึ6นประมาณ 7% เมื$อเทียบกบัปีก่อน ซึ$ งถึงแมว้่าบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือ
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ที$ชะลอตวัและการยา้ยฐานการผลิต แต่บริษทัมุ่งเน้นรักษาลูกคา้ที$มีศกัยภาพ ทาํให้
ยอดขายยงัสามารถเติบโตขึ6นได ้
 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ WATER  มีจาํนวน 96 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได ้10% โดยรายไดเ้พิ$มขึ6นจากปี
ก่อนถึง 225% มาจากการรับงานก่อสร้างโครงการดา้นระบบบาํบดันํ6าเพิ$มขึ6น ทั6งจากลูกคา้ภาคอตุสาหกรรม และจาก
ภาครัฐ 
 

รายได้จากสินค้า House Brand 
ในปี hiij บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ House Brands ประมาณ 90 ลา้นบาท เพิ$มขึ6นจากปีก่อน 40% โดยบริษทั
มีเป้าหมายในการเพิ$มรายการสินคา้และขยายตลาดอยา่งต่อเนื$อง 
 

ความสามารถในการทํากาํไร 
 ปี hiij บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 34 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ ลดลงเนื$องจากการขายสินคา้ในกลุ่มสินคา้และ
บริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ที$มีอตัรากาํไรขั6นตน้ตํ$ามีสัดส่วนที$สูงขึ6น และรายไดจ้ากการรับงานโครงการ
ดา้นระบบบาํบดันํ6 าจากภาครัฐที$มีอตัรากาํไรขั6นตน้ไม่สูงนกั จึงทาํให้ในปี 2558 บริษทัมีอตัรากาํไรขั6นตน้ 26.26%  
 และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ$มขึ6น ซึ$ งส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนบุคลากร และมีค่าตดัจาํหน่าย
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ที$เกิดจากการสาํรวจโครงการดา้นระบบบาํบดันํ6าที$แมก่าจาํนวน 5.93 ลา้นบาท  
 ดา้นตน้ทุนทางการเงิน เพิ$มขึ6นจากการออกตัsวแลกเงินและใชเ้งินกูย้ืมระยะสั6นจากสถาบนัการเงินเพิ$มขึ6น 
เพื$อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการรับงานดา้นระบบบาํบดันํ6า  
 จึงทาํให้ ในปี 2558 บริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิที$ 3.74% , ROE 10.61% และ ROA 7.72%  
 

ฐานะการเงินและสภาพคล่อง 
 สรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยจ์าํนวน 667 ลา้นบาท  หนี6 สินจาํนวน 346 ลา้น
บาท และส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 321 ลา้นบาท 
 สินทรัพยที์$เพิ$มขึ6นจากปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพยห์มุนเวียที$เพิ$มขึ6นประมาณ 105 ลา้นบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนที$เพิ$มขึ6น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี6การคา้ สินคา้ มูลค่างานสําเร็จที$ยงัไม่เรียกเก็บที$
เกิดจากการรับงานก่อสร้างระบบนํ6า  
 หนี6 สินเพิ$มขึ6นจากปี 2557 ส่วนใหญ่มาจาก เงินกูย้มืระยะสั6น โดยในปี 2558 บริษทัไดอ้อกตัsวแลกเงินเสนอ
ขาย 100 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับงานก่อสร้างระบบาํบดันํ6า  
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 สําหรับอตัราส่วนสภาพคล่อง และ อตัราส่วนหนี6 สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2558 เปลี$ยนแปลงจากปี 
2557 เลก็นอ้ย  แต่ยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยูที่$ 1.85 เท่า และมีอตัราส่วนหนี6 สินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นที$ 0.78 เท่า 
 

ผลการดาํเนนิงานด้านการกาํกบัดูแลกจิการ  
ปี 2558 ที$ผา่นมา บริษทัไดรั้บผลการการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั  “ดเีลศิ”  และ 

ไดรั้บผลการประเมินระดบัการพฒันาความย ั$งยนื เรื$อง Anti-Corruption อยูใ่นระดบั 3 คือ การมีนโยบายและแนวทาง
ทางปฏิบติัที$ชดัเจน และ 

คณะกรรมการบริษทั ไดร้ับรางวลั ประกาศเกยีรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI จาก Board of the Year 
Awards 2015 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที$เขา้ร่วมประชุม  
และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งตอเนื$องจากผูถื้อหุ้นทุกท่านตลอดไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6   
  ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติมอีกในวาระนี6  จึงเสนอที$ประชุมเพื$อทราบ 
 
 มตทิี(ประชุม  
 ที$ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2558  
 
วาระที(  P พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี  สําหรับปี
บัญชีสิ0นสุดวนัที( PR ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ  กล่าวต่อที$ประชุมวา่ สําหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
สําหรับปีสิ6นสุดวนัที$  31 ธันวาคม 2558 ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเงื$อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ตามหลกัการ
บญัชีที$รับรองทั$วไป ตามที$ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและรายงานของณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในรายงานประจาํปี 2558 หน้า 107-109 ที$ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามที$
ประธานเจา้หนา้ที$บริหารแถลงต่อที$ประชุมในวาระที$ 2  
 

 ประธานฯ  เสนอที$ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทั ประจาํปี 2558 สิ6นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้น
ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี6  
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6  
 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม  
 

 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน 39 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,819 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 39 113,600,819 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0  0  0.0000 

หมายเหตุ  ในวาระที$ 3 หลงัจากที$เริ$มประชุมไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ$มขึ6นจาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 40,000 
หุ้น  ดงันั6น จาํนวนผูถื้อหุ้นที$เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั6งสิ6น 39 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั6งสิ6น 113,600,819 
หุน้  และบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํให้ผลการลงคะแนนในวาระนี6  เพิ$มขึ6น 
 
 มตทิี(ประชุม  
 ที$ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชี
สิ6นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2558  
 
วาระที(  4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 ประธานฯ   แถลงต่อที$ประชุมวา่ ที$ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั6 งที$  5/2558  ซึ$ งประชุมเมื$อวนัที$  10  
สิงหาคม  2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
(ตั6งแต่วนัที$ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที$ 30 มิถุนายน 2558) ให้แก่ผูถื้อหุ้นที$มีรายชื$อปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที$  26 สิงหาคม  2558 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 12.96 ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิที$เสียภาษี
ในอตัราร้อยละ 20 และไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเมื$อวนัที$ 7 กนัยายน 2558 เรียบร้อยแลว้  จึงขอ
เสนอให้ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท ซึ$งไดจ่้ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพิ$มเติมในวาระนี6  ประธานฯ เสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลตามที$เสนอ 
 

 มตทิี(ประชุม: 
 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามที$คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ 
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วาระที( 5   พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ  แถลงต่อที$ประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้  และมีนโยบายที$จะจดัสรรกาํไรประจาํปีโดยพิจารณา
จาก 1) ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  2) ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู ่ 3)บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที$จะ
จ่ายเงินปันผลได ้และ 4) พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ และความจาํเป็นในอนาคต  ทั6งนี6  การจ่ายเงิน
ปันผลขึ6นอยู่กบัแผนการใช้เงินของบริษทัฯ   จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีสิ6นสุดวนัที$  31 
ธนัวาคม 2558 ที$ผา่นมา บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปีเท่ากบั 34.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.21 บาท  
  

คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้$ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไร 
จากผลการดาํเนินงานปี 2558  เพื$อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ที$มีรายชื$อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที$ 10 พฤษภาคม  2559 ซึ$ งเป็นวนัที$คณะกรรมการกาํหนดให้เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นที$จะมีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  รวมเป็นเงิน 19.44 ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรที$เสียภาษีในอตัรา 
ร้อยละ 20 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในวนัที$ 23 พฤษภาคม 2559 และบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตาม
กฎหมายไวค้รบจาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งสาํรองตามกฎหมายเพิ$มเติมอีก 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีุล ผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: กล่าวชื$นชมคณะกรรมการบริษทัที$กาํกบัดูลใหมี้มีผลประกอบการที$ดี และสอบถามขอ้มูลงานโครงการใน

มือมี  Backlog จาํนวนเท่าใด และมีอตัรากาํไรที$เพิ$มขึ6น/ลดลง    
คาํตอบ: คุณบุญชัย  สุวรรณวุฒวิฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและแจง้ว่าบริษทัฯ มี Backlog 

งานโครงการประมาณ 300 ลา้นบาท หรือ 130โครงการ คาดว่าจะชนะไดรั้บงานประมูลเพิ$มขึ6นในปี 2559  
และยงัคงดาํเนินงานตามแผนงานที$กาํหนด ส่วนผลประกอบการนั6นตอ้งรอปิดงบการเงินไตรมาส 1/2559 
แลว้จะแจง้แก่นกัลงทุนทราบต่อไป 

 
 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม  
 

 ประธานฯ  เสนอให้ที$ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั สําหรับปี
สิ6นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้นที$มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี6  
 
 
 



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 12 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน 39 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,819 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 39 113,600,819  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 0  0  0.0000 

  

 

 มตทีิ(ประชุม 
 ที$ประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ตามที$คณะกรรมการ
บริษทัเสนอ  
 
วาระที( 6   พจิารณาแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการที(ต้องออกตามกาํหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อที$ประชุมว่า เพื$อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี ในการพิจารณาวาระนี6  
ซึ$ งเป็นการพิจารณาเลือกตั6งกรรมการ เพื$อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่ง
อิสระ กรรมการที$ครบกาํหนดวาระและไดรั้บการเสนอให้เลือกตั6งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการในครั6 งได ้ไดแ้ก่ ตนเอง 
และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ และ พลเอก ชยัวฒัน ์สทอ้นดี  จะออกจากหอ้งประชุมไปพกั
ที$ห้องรับรองและจะไดก้ลบัมายงัห้องประชุมอีกครั6 งเมื$อที$ประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ โดยขอมอบหมายให้ 
รศ.ดร.เสกศกัดิF  จาํเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที$ประธานที$ประชุมแทน   
 

 รศ.ดร.เสกศักดิU จําเริญวงศ์ ในฐานะประธานที$ประชุมกล่าวว่า เพื$อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัที$ดีของ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการที$ไดร้ับการเสนอให้เลือกตั6งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการทั6ง 3 ท่านไดเ้ดินออก
จากห้องประชุมไปแลว้  จึงขอให้ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูชี้6แจงถึงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการต่อที$ประชุมทราบ 
 สาํหรับวาระนี6  บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนที$
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั6งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หน้าที$จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ  
 

 รศ.ดร.เอกจติต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  กล่าวว่า เพื$อให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 20 ที$กาํหนดให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรกมารที$อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที$สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการที$ออกจากตาํแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั6งให้กลบัเขา้มาเป็น
กรรมการบริษทัใหม่อีกวาระหนึ$งกไ็ด ้



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

 สาํหรับในปีนี6  มีกรรมการบริษทัที$ครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ดงันี6  
 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 

 2. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. พลเอก ชยัวฒัน ์สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ซึ$งปรากฎ    
อยู่ในรายงานประจําปี 2558 (สิ$ งที$ ส่งมาด้วย 2 - หมวดโครงสร้างการจัดการ) โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทั คุณสมบติัของกรรมการที$หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื$อบุคคลที$มีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้รับการเลือกตั6งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหน้า 90 วนั 
นบัตั6งแต่วนัที$ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที$ 12 มกราคม 2559  ซึ$ งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื$อบุคคลที$เหมาะสมเขา้เลือกตั6งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559   
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ โดย  
พิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า กรรมการทั6ง
สามคนซึ$ งตอ้งออกตามกาํหนดวาระ เป็นผูที้$มีคุณสมบติัเหมาะสมทั6งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลการดาํเนินงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาที$ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั  จึงเห็นสมควร
เสนอให้เลือกตั6งกรรมการทั6ง 3 ท่านกลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง   
 

คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการทั6ง 3 ท่านที$มีส่วนเกี$ยวขอ้งไม่ไดร่้วมพิจารณา) ไดพิ้จารณาแลว้เห็น
ว่าทั6ง 3 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. hizi มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจที$เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหน้าที$ดว้ยความ
ระมดัระวงัซื$อสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที$อยา่งเตม็ความสามารถ จึงเห็นควรนาํเสนอที$ประชุมผูถื้อหุ้น 
พิจารณาเลือกตั6ง  ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา (กรรมการ)  นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ (กรรมการ)  และพลเอก ชยัวฒัน์ 
สทอ้นดี (กรรมการ) กรรมการที$ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ$ง  

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6  
 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม  
 



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 14 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

 ประธานฯ  เสนอใหที้$ประชุมผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั6งกรรมการทีละคนเป็นรายบุคคล และเกบ็
บตัรลงคะแนนทุกใบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการซึ$งเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง 
  

1. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
                   มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน 40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 39 112,290,939 98.8468 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 1   1,310,000 1.1532 

 

2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒวิฒัน์   (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน  40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939  หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 40 113,600,939   100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

 

3. พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนด ี  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
   มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน  40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939  หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 38 113,397,339 99.8208 

ไมเ่ห็นดว้ย 1           5,000  0.0044 
งดออกเสียง 1      198,600  0.1748 

หมายเหตุ  ในวาระนี6 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ$มอีก 1 ราย เป็นจาํนวน  120 หุ้น  ดงันั6น จาํนวนผูถื้อหุ้นที$เขา้ร่วม
ประชุมจึงมีจาํนวนทั6งสิ6น 40 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั6งสิ6น 113,600,939 หุ้น  และบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํให้ผลการลงคะแนนในวาระนี6  เพิ$มขึ6น 
 



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
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 มตทีิ(ประชุม  
 ที$ประชุมมีมติอนุมติัการเลือกตั6ง   ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา  (กรรมการ)     นายบุญชยั  สุวรรณวฒิุวฒัน ์    
(กรรมการ)   และพลเอก  ชยัวฒัน์  สทอ้นดี (กรรมการ)   กรรมการที$ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง  
 และหลงัจากเสร็จสิ6นการลงคะแนนเสียงและแจง้ผลการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หนา้ที$ของบริษทัฯ ไดเ้ชิญ
กรรมการทั6ง 3 ท่านกลบัเขา้ห้องประชุมอีกครั6 งหนึ$ง 
 
วาระที( 7  พจิารณาแต่งตั0งกรรมการใหม่เพิ(มเตมิ 
 ประธานฯ โดย ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ผูที้$ได้รับการเลือกตั6งให้กลบัเข้ามาดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ ง ทาํหน้าที$ประธานที$ประชุมในวาระนี6  และขอให้ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้าํเสนอที$ประชุม และเพื$อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี  จึงขอเชิญบุคคลที$
ไดร้ับการเสนอชื$อคดัเลือกเป็นกรรมการทั6งสองท่าน ไดแ้ก่ นายพรศกัดิF  ชุนหจินดา และนายธนัยา หวงัธาํรง  ออก
จากหอ้งประชุมไปพกัที$หอ้งรับรองและกลบัมายงัห้องประชุมอีกครั6 งเมื$อที$ประชุมไดอ้อกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 

 รศ.ดร.เอกจติต์ จึงเจริญ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าววา่ คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการแลว้เห็นควรแต่งตั6งกรรมการที$มี
ความเชี$ยวชาญดา้นการตลาด และการลงทุน เพื$อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั6ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการใหม่เพิ$มอีก 2 คน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทัหลงัจากที$ได้รับอนุมติั
แต่งตั6งแลว้ จะมีจาํนวนกรรมการเพิ$มขึ6น จากเดิมจาํนวน 9 คน เป็น จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการ 3 คน 
กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที$เป็นผูบ้ริหาร 4 คน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่บุคคลที$
เสนอแต่งตั6งเป็นกรรมการใหม่ทั6งสองท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษใหอ้อกหรือปลดออก เพราะมีความผดิทุจริตในหนา้ที$ ไม่เคย
ไดร้ับโทษจาํคุก หรือมีความผิดเกี$ยวกบัทรัพยสิ์นที$ไดม้าโดยสุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดที$มีส่วนแข่งขนักบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที$
เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึงเสนอที$ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั6งกรรมการใหม่ทั6ง 2 ท่าน โดยให้
ลงคะแนนเลือกตั6งกรรมการทีละคนเป็นรายบุคคล และเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ ดงันี6  

 1. นายพรศกัดิF  ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายธนัยา หวงัธาํรง   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6   
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีุล ผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: สอบถามความจาํเป็นในการเสนอเพิ$มกรรมการใหม่อีก 2 คน หากยงัไม่แต่งตั6งกรรมการเพิ$มจะมีผลเสียต่อ

บริษทัอยา่งไร เพราะขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากมีกรรมการจาํนวน 9 คนน่าจะเพียงพอ เวน้เสียแต่ว่าบริษทัฯ 
มีการขยายงานโครงการใหม่ๆ เป็นจาํนวนมาก เมื$อถึงเวลานั6นค่อยเสนอแต่งตั6งกรรมการใหม่เพิ$มเติม จึง
ยงัไมเ่ห็นควรใหเ้พิ$มค่าใชจ่้ายขณะนี6  ซึ$ งไมส่อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานที$มีอตัรากาํไรขั6นตน้ที$ลดลง  

คาํตอบ: ประธานฯ แถลงต่อที$ประชุมว่าในกรณีของ คุณพรศกัดิF  ชุนหจินดา ซึ$ งปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย “ผล วอเตอร์” ไดข้ยายธุรกิจนํ6าไปดีพอสมควร และเมื$อตน้ปี 2559 ไดรั้บการแต่งตั6งให้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบมจ.ผลธญัญะ อีกดว้ย  จึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสม ส่วนกรณีคุณ
ธนัยา หวงัธาํรง  ก็ไดร้ับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจของบริษทัย่อย  “ผลธัญญะ(แคมโบเดีย)”   ซึ$ ง บมจ.      
ผลธญัญะ ไดเ้ขา้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% แลว้ และบริษทัฯ มีแผนงานขยายธุรกิจไปยงักมัพูชา เป็นการ
ส่งเสริมโอกาสกา้วหน้าแก่ผูบ้ริหารรุ่นใหม่เขา้มาร่วมบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที$กาํหนดและ
พยายามรักษาอตัราส่วนทางการเงินใหม้ั$นคง 

  สาํหรับอตัรากาํไรขั6นตน้ที$ลดลง เนื$องจากธุรกิจนํ6 ามีการขยายตวัเพิ$มขึ6น และเป็นลกัษณะโครงการ
ที$มีอตัรากาํไรขั6นตน้ประมาณ 10-12%  จึงทาํให้ค่าเฉลี$ยกาํไรขั6นตน้จะลดลงตามจาํนวนรายไดธุ้รกิจนํ6 าที$
เพิ$มขึ6น แต่หากดูขอ้มลูงบการเงินเฉพาะกิจการและการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินแยกแต่ละธุรกิจจะ
เห็นภาพที$ชดัเจน  

 
 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม ประธานฯ เสนอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงในวาระนี6  ซึ$ งตอ้ง
ไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้นที$มาประชุมฯ และและออก
เสียงลงคะแนน 
 

1) นายพรศักดิU ชุนหจนิดา   (ดาํรงตาํแหน่ง กรรรมการ) 
 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน 40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 38 113,466,839 99.8820 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0  0.0000 
งดออกเสียง 2       134,100  0.1180 
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2) นายธันยา หวงัธํารง  (ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ) 
  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน  40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 39 113,600,839 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 0                  0  0.0000 
งดออกเสียง 1             100  0.0001 

 
 มตทีิ(ประชุม: 
 ที$ประชุมมีมติเลือกตั6งให ้ 1) นายพรศกัดิF   ชุนหจินดา  และ 2) นายธนัยา หวงัธาํรง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯ  
 
วาระที( 8 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
 ประธานฯ แถลงต่อที$ประชุมว่า บริษทัฯ มีขั6นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื$อพิจารณาอนุมติัและให้นาํเสนอ
ต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้น โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนี6  
  

  รศ.ดร.เอกจติต์ จึงเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กลา่ววา่ คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย สาํหรับปี 2559 ตามแนวทางปฏิบติัที$ดี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติัหนา้ที$ของกรรมการ  ผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั  และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื$นที$มีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนัและการขยายตวัทาง
ธุรกิจของบริษทัแลว้ รวมทั6งผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
แลว้พบวา่ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี$ยโดยรวมของตลาดและใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที$
ผ่านมา คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมฯ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 โดยมี
วงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท รายละเอียดดงันี6    

1. ค่าเบี6ยประชุม  ต่อครั6งที$มาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2558  จาํนวน 810,000 บาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจ่ายปี 2558) 
ปี 2559  ค่าเบี6ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัอยูภ่ายในกรอบวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท   
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(กรอบวงเงินที$เพิ$มขึ6น จาํนวน 1 ลา้นบาท เนื$องจากจาํนวนครั6 งของการประชุมและจาํนวนกรรมการ
ที$เพิ$มขึ6น) 

  3.    สิทธิประโยชน์อื$นใด   -ไมมี่ – 
 หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเช่นเดียวกบัปีที$ผ่านมา ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ 
ละ 1 ส่วน โดยคิดตามสดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที$ไดรั้บการแต่งตั6งจากที$ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี หรือ
กรณีที$กรรมการไดรั้บแต่งตั6งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที$ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที$มีอายกุารดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือนไมมี่การจ่ายโบนสั 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6   
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงในวาระนี6  ซึ$ ง
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุ้นที$มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน  40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 36 113,467,839 99.8828 

ไม่เห็นดว้ย 0 0  0.0000 
งดออกเสียง 4  133,100  0.1172 

  
 มตทิี(ประชุม  
 ที$ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 โดยมีวงเงินรวมไมเ่กิน 6 ลา้นบาท และ 
จ่ายโบนสักรรมการจากผลการดาํเนินงานปี 2558 จาํนวน 810,000 บาท ตามที$เสนอ 
 

 วาระที( 9   พจิารณาอนุมตัิแต่งตั0งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.เสกศกัดิF  จาํเริญวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็น

ผูน้าํเสนอเพื$อขออนุมติัแต่งตั6งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2559 
 

 รศ.ดร.เสกศักดิU  จําเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้บริษทัตอ้งเปลี$ยนแปลงบริษทัผูส้อบบญัชีทุกรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี ซึ$ ง

นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 3495 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบ



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 19 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

บญัชีของบริษทัและลงลายมือชื$อในงบการเงินของบริษทัฯ มาตั6งแต่ปี 2554-2558  รวม 5 ปี จึงครบวาระที$จะตอ้งมี
การเปลี$ยนแปลงผูส้อบบญัชี เพื$อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในเรื$องการเปลี$ยนแปลงผูส้อบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื$นจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จาํนวน 4 ราย เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการปฏิบติังาน เพื$อทาํหนา้ที$แทนผูส้อบบญัชีรายเดิม 
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และผลการปฏิบติังานที$ดี  โดยผูส้อบบญัชีทั6ง 4 ราย 
ยงัไม่เคยทาํหนา้ที$ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์   จึงเห็น

ควรแต่งตั6งให้ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที$ 5946  หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชี

ทะเบียนเลขที$ 3500  หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที$ 4054  หรือนายยงยทุธ ์เชื6อเมืองพาน ผูส้อบ

บญัชีทะเบียนเลขที$ 9445 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 (เป็นปี
แรก) ซึ$ งผูส้อบบญัชีทั6ง 4 คน ยงัไม่เคยทาํหนา้ที$ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
 

 โดยกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,270,000.00 บาท (หนึ$งลา้นสอง
แสนเจด็หมื$นบาทถว้น) โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั6ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี 
เจเนซิส เอน็จิเนียริ$ง จาํกดั จาํนวน 30,000 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 185,000 บาท และบริษทั ผล วอ
เตอร์ จาํกดั จาํนวน 145,000 บาท  และค่าใชจ่้ายการจดัทาํงบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคม
โบเดีย) จาํกดั อีกจาํนวน 110,000 บาท และค่าสอบบญัชีที$เพิ$มขึ6นจาํนวน 135,000 บาท เนื$องจากมีรายการธุรกรรม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยที$เพิ$มขึ6นจากปีก่อน 
 

 ทั6งนี6  ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอื$นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้$เกี$ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ$งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้  และในกรณีที$ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ$งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั 
งานไดใ้หบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอื$นภายในสาํนกังานเดียวกนัที$มีคุณสมบติัของบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ที$ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมในวาระนี6  
 

 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีุล  ผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม:  สอบถามเรื$องค่าสอบบญัชีของบริษทัที$ระบุว่าหมายรวมถึงค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย นั6นแสดงว่า 

บริษทัแม่เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั6งหมดใช่หรือไม่ และเหตุผลที$ค่าสอบบญัชีเพิ$มขึ6น 



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 20 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

คาํตอบ: ประธานฯ ชี6แจงวา่ค่าสอบบญัชีของบริษทัที$แสดงไวใ้นรายการงบการเงินรวมเป็นค่าสอบบญัชีของบริษทั
ที$รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ โดยแต่ละบริษทัจ่ายค่าสอบบญัชีตามจาํนวนเงินที$ผูส้อบบญัชีเสนอ 

คาํตอบ: คุณพรศักดิU ชุนหจินดา กรรมการผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน  ชี6แจงว่าในปี 2559
ทางผูส้อบบัญชีได้ประเมินรายการธุรกรรมที$ เพิ$มขึ6 นจากปริมาณงานโครงการที$เพิ$มขึ6นจาํนวน 130 
โครงการ คิดเป็น backlog ประมาณ 300 ลา้นบาท จึงปรับเพิ$มค่าสอบบญัชีให้สอดคลอ้งปริมาณงานที$
เพิ$มขึ6น ซึ$ งค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นราคาค่าสอบบญัชีที$ไดเ้จรจาต่อรองจนไดข้อ้สรุปดงักล่าว  

คาํตอบ: คุณจติรลดา รามศิริ ตวัแทนผูส้อบบญัชีบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เรียนชี6แจงว่า เนื$องจากปริมาณงาน
ที$พิ$มขึ6นจากโครงการประปาชุมชนจาํนวนประมาณ 130 โครงการ ในการปฏิบติังานสอบบญัชีตอ้งเขา้ไป
สาํรวจความคืบหนา้ของงานและประเมินความสาํเร็จงานโครงการ อีกทั6งการปรับรูปแบบเกณฑก์ารแสดง
ความเห็นรายงานของผูส้อบบญัชีรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบญัชีใหม ่

 

 เมื$อไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ$มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงในวาระนี6  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
 

 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั6งสิ6นจาํนวน  40 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 113,600,939 หุน้   

มติ จาํนวนราย 
จาํนวนหุน้ 

จาํนวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 39 113,600,839 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                  0  0.0000 
งดออกเสียง 1              100  0.0001 

  

 มตทิี(ประชุม:   
 ที$ประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั6ง   นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 5946   

หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 3500  หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที$ 4054 หรือนายยงยทุธ์ เชื6อเมืองพาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 9445  แห่งบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 
1,270,000 บาท โดยไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
 
 
 



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 21 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

 วาระที(  10   เรื(องอื(น ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อที$ประชุมว่า ในวาระนี6 เป็นการพิจารณาเรื$องอื$นๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง

คาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถามล่วงหน้า 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที$มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ/แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพื$อความเขา้ใจ และ
ชี6แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพิ$มเติมในวาระนี6   ดงันั6น จะไม่มีเรื$องอื$นใดให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี6  
 

 คุณอนันต์ เหลืองนฤมติชัย เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)/ 
เป็นตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
คาํถาม: สอบถามความคืบหน้าของบริษัทที$ได้ประกาศเจตนารมณ์ และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ขอทราบความคืบหน้าของการดาํเนินการโครงการและ
ขั6นตอนในการปฏิบติัอยา่งไร 
ประธานฯ ขอมอบหมายใหคุ้ณธีรเดช จารุตั6งตรง ประธานกรรมการบริหารความเสี$ยง เป็นผูร้ายงานความ 

คืบหนา้แก่ที$ประชุมทราบ 
คาํตอบ: คุณธีรเดช จารุตั0งตรง ประธานกรรมการบริหารความเสี$ยง รายงานที$ประชุมทราบว่า บริษทัฯ อยูร่ะหว่าง

การจดัเตรียมความพร้อมเพื$อขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC กาํหนดการยื$นขอ้มูลภายในไตรมาส 2/2559 
นี6  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี6  

 ระยะที$ 1  กาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั$น และประกาศเจตนารมยเ์มื$อกรกฎาคม 2557  
 ระยะที$ 2 ประกาศเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทย เมื$อเดือนมกราคม 2558 
 ระยะที$ 3  ประเมินตนเองและจดัเตรียมความพร้อมเพื$อขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยแบ่งเป็น 4
ขั6นตอน ดงันี6  

1) ขออนุมติันโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื$อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รั$น (ก.พ.59) 
2) นาํเสนอขอ้มูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื$อพิจารณาและรับรอง (มี.ค.59) 
3) การอบรมพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื$อป้องกันและต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั$น (เม.ย.59) 
4) ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเพื$อยื$นเอกสารขอการรับรองจาก CAC (ภายในมิ.ย.59) 

 ระยะที$ 4  ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เพื$อยื$นเอกสารแก่ IOD (เลขานุการโครงการฯ) เพื$อขอการ
รับรองต่อไป โดยคาดวา่จะยื$นเอกสารไดภ้ายใน 15 มิถุนายน 2559 
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หนา้ 22 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

 ประธานฯ แถลงต่อที$ประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) “PHOL” ไดรั้บการประเมินผลการ
กาํกบัดูแลกิจการระดบั 5 ดาว 3 ปีต่อเนื$อง  และเมื$อปลายปี 2558  บริษทัฯไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ  และไดรั้บการ
คดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการประเมินความย ั$งยืน (Corporate Sustainability Advisory Program) ปีที$ 2 เพื$อพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมเพื$อความยั$งยนืสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัหาทีมที$ปรึกษา การอบรมและให้
คาํปรึกษาขอ้เสนอแนะแก่บริษทัฯ  ซึ$ งขณะนี6 อยู่ระหว่างการดาํเนินการกระบวนการดงักล่าว (มกราคม 2559 ถึง 
มีนาคม 2560) ทั6งนี6  ขอมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร รายงานความคืบหนา้แก่ที$ประชุมทราบ 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร เรียนแจง้วา่เรื$อง “ความย ั$งยืน” ใชห้ลกัการประเมิน
ความย ั$งยนืของบริษทัจากการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั6งภายในและภายนอก ทั6ง มิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ$งแวดลอ้ม ในกระบวนการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั เพื$อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการ
พฒันาสังคมและสิ$งแวดลอ้มอยา่งสมดุล และมีการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี  ซึ$ ง Phol อยูใ่นกลุ่มตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ มีคุณสมบติัตามเกณฑ ์และมีค่าใชจ่้ายไม่มาก  จึงมีความเห็นวา่เป็นโอกาสที$จะไดน้าํมาพฒันาการองคก์รต่อไป 
 ขณะนี6ทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้การประชาสมัพนัธก์ารรับสมคัรบริษทัจดทะเบียน (โดยสมคัรใจ) สนใจ
เขา้ร่วมโครงการประเมินความยั$งยืนของบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2559 ตามหลกัเกณฑ์ที$กาํหนด และมีคะแนน
จากการตอบแบบประเมินความย ั$งยืนอยา่งน้อยกึ$งหนึ$ งของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ หรือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น
สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที$มีการประเมินความย ั$งยืน ซึ$ งบริษทั
ไม่ไดค้าดหวงัรางวลัเพียงแต่เห็นวา่มีโอกาสที$จะไดน้าํองคค์วามรู้มาพฒันาธุรกิจของบริษทัให้เป็นหุ้นที$ย ั$งยืน บริษทั
มีกาํไร อยูร่่วมกบัสงัคมและชุมชนรอบขา้งไดดี้ และการดาํเนินธุรกิจไม่ทาํลายมลภาวะสิ$งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 

 ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ดว้ยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจที$เกี$ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและระบบบาํบดันํ6 า ซึ$ งอยู่
ในกลุ่มส่งเสริมทางดา้นสิ$งแวดลอ้มอยูแ่ลว้ มุ่งเนน้ดาํเนินการใหอ้ยูใ่นกระบวนการธุรกิจ (In Process) เป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีุล  ผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง 
คาํถาม: 1) ที$ผา่นมา Phol ทาํนํ6าดื$มบรรจุขวดตามที$เคยแจกในการประชุมผูถื้อหุ้น ในปัจจุบนัยงัทาํอยูห่รือไม่  
คาํตอบ: คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร  ชี6แจงวา่ ตามที$แจง้บริษทัฯ ไม่ไดท้าํธุรกิจผลิตหรือ

จาํหน่ายนํ6 าดื$ม เพียงแค่สั$งผลิตนํ6 าดื$มเพื$อแจกจ่ายแก่ลูกคา้บุคคลทั$วไป และช่องทางการจาํหน่ายเครื$อง
กรองนํ6 าเท่านั6น ไมไ่ดสั้$งผลิตในแต่ละครั6 งเพราะการสั$งผลิตตอ้งมีปริมาณที$มากพอควร 
2) ตอ้งการรูปเล่มรายงานประจาํปีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม เพราะไม่สะดวกในการ
อ่านขอ้มลูจากแผน่ CD-Rom 

คาํตอบ: เลขานุการบริษัท เรียนชี6แจงว่าบริษทัฯ ไดส่้งเอกสารเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อมรายงานประจาํปีรูปแบบ 
CD-Rom และมีแบบฟอร์มขอรับเล่มรายงานประจาํปีพร้อมซองธุรกิจตอบรับ (ติดแสตมป์ด้วย) เพื$อ



 

                            รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 23 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นที$ต้องการรายงานรูปเล่ม หลายช่องทาง นอกจากนี6  ยงัมี ทางโทรศพัท ์ 
อีเมล ์หรือหน้าเวบ็ไซต์ส่งถึงเลขานุการบริษทั หรือนักลงทุนสัมพนัธ์ แต่อย่างไรก็ตามขอบนัทึกความ
ประสงคข์องคุณวลัลภ จรัสฉิมพลีกุล สาํหรับนาํส่งรายงานประจาํปี (รูปเลม่) แก่ท่านในปีต่อไป 

 คุณคต ิเหล่าพทัรเกษม    ผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง   
คาํถาม: สอบถามผลดาํเนินงาน ที$มีกาํไรลดลงทุกปี  ในรอบ 3 ปีที$ผ่านมามีหนี6 สินเพิ$มสูงขึ6น ขอทราบว่าบริษทัมี

กลยทุธใ์นการดาํเนินงานใหมี้ผลกาํไรที$เพิ$มขึ6นประการใด 
คาํตอบ: ประธานฯ แถลงต่อที$ประชุมว่า  ในปี 2558 มีการตั6งสํารองดอ้ยค่าเงินลงทุน (โครงการเทศบาลแม่กา)  

จาํนวน 5 ลา้นบาท และตั6งสาํรองดอ้ยค่าสินคา้ที$ไม่มีการเคลื$อนไหว  ถึงแมสิ้นคา้ Safety จะมีอายใุชง้าน
ระยะยาว แต่ทางผูส้อบบญัชีก็ใชเ้กณฑ์มาตรฐานทางบญัชีพิจารณาเรื$องอตัราการหมุนเวียนของสินค้า 
(Turn Over) หากสินคา้ไม่มีการหมุนเวียนจะมีการตั6งสาํรองการดอ้ยค่า ซึ$ งปี 2558 มีการตั6งสาํรองการดอ้ย
ค่าจาํนวน 6 ลา้นบาท และอื$นๆ ส่งผลกระทบให้กาํไรลดลงไปจาํนวนประมาณ 11 ลา้นบาท โดยแต่เดิม
ธุรกิจ Safety มีอตัรากาํไรขั6นต้นประมาณ 28% แต่ธุรกิจนํ6 ามีกาํไรประมาณ 10-12% ของมูลค่างาน
โครงการ ทาํใหค่้าเฉลี$ยกาํไรของบริษทัลดลง  แต่ในปี 2559 ไม่มีรายการตั6งสํารองดอ้ยค่าดงักล่าว และให้
มีการแจกแจงรายได้ ค่าใช้จ่ายและกาํไรแยกรายธุรกิจ จะทาํให้เห็นภาพที$ชดัเจนขึ6 น  ซึ$ งเป็นความ
รับผิดชอบดาํเนินการของฝ่ายบริหาร 

 ประธานฯ  ชี6แจงว่า เรื$องหนี6 สินที$เพิ$มขึ6น อนัเนื$องจากงานประปาชุมชนซึ$งเป็นงานโครงการ มีระยะเวลา  
ดาํเนินการประมาณ 180 วนั ประกอบกบัไดรั้บงานประมูลพร้อมกนัจาํนวนกว่า 100 งาน จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งใชว้งเงินกูเ้พิ$มขึ6นเป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท สําหรับใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนงานโครงการดงักล่าว  
แต่หากพิจารณางบการเงินจะเห็นวา่มีสัดส่วนหนี6 สินต่อทุนยงัไม่สูงมากนกั  

คาํถาม:  จาํนวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาทที$หายไปจากรายการตดัด้อยค่าสินค้าและโครงการลงทุน ในปี 2558
บริษทัฯ มีการบริหารความเสี$ยงอยา่งไร อีกทั6งการออกตัsวสัญญาใชเ้งิน (B/E)  มีตน้ทุนของอตัราดอกเบี6ย
ที$สูงกวา่การออกหุ้นกู ้ดงัเช่นที$บริษทัอื$นๆ ออกหุ้นกูเ้พื$อระดมทุนมาใชห้มุนเวียนในกิจการ มองว่าน่าจะ
เป็นทางเลือกที$มีตน้ทุนตํ$ากวา่ และบริษทัอื$นๆ ก็ใชแ้นวทางดงักล่าว 

คาํตอบ: คุณพรศักดิU ชุนหจินดา กรรมการผู้จัดการ เรียนชี6แจงว่า หากเปรียบเทียบระหว่างตัsวสัญญาใชเ้งิน (B/E) 
กบัหุ้นกู ้แลว้หุ้นกูจ้ะมีตน้ทุนสูงกวา่เพราะตอ้งจดัทาํ Rating ก่อนเสนอขอวงเงินกู ้และหากวงเงินที$ขอกู้
ไมม่ากจะไม่คุม้กบัค่าใชจ่้ายอาจเป็นจาํนวนเงินหลกัลา้นบาท แต่ตัsวสัญญาใชเ้งินเป็นช่วงระยะเวลาสั6นๆ 
และอตัราดอกเบี6ยไม่สูงมากประมาณ 3.5% อีกทั6ง บริษทักย็งัมีสัดส่วนหนี6 สินต่อทุนไม่สูงเท่ากบั 1.07 เท่า  
(ธนาคารกาํหนดอตัราส่วนสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า) และมีความสามารถในการชาํระหนี6 เงินกูเ้พียงพอ  
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หนา้ 24 ของจาํนวน 24 หนา้ 
 

เนื$องจากเป็นงานโครงการระยะสั6นไม่เกิน 180 วนั ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินกูร้ะยะยาว  และยงัสามารถ
นาํวงเงินนี6มาหมุนเวียนใชใ้นโครงการใหม่ๆได ้  ยกเวน้กรณีที$บริษทัไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่ ใช้
เวลาดาํเนินงานระยะยาว 3-5ปี ดงัเช่น โครงการเทศบาลแม่กา แลว้ค่อยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีุล  ผูถื้อหุน้ที$มาประชุมดว้ยตนเอง 
แสดงความเห็นวา่  บมจ.ผลธญัญะ ไม่ค่อยมีข่าวประชาสัมพนัธ์และไมต่่อเนื$อง เช่น งานโครงการต่างๆ 

 ที$ไดรั้บ ซึ$งจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษทั  
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร  

เรียนชี6แจงวา่ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทุนผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่   
กิจกรรม Opportunity Day ปีละ 2 ครั6 ง ช่วงไตรมาส 1 และ 3 เป็นประจาํทุกปี นอกจากนี6 ยงัมีงาน mai Forum และ 
Money Chanel เป็นระยะ และสื$อสารข้อมูลแก่นักลงทุนอยา่งต่อเนื$องเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณ
ขอ้เสนอแนะที$เป็นประโยชนจ์ากผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพื$อนาํไปปรับปรุงพฒันาต่อไป 
  

 ประธานฯ แถลงวา่หากที$ประชุมไม่มีเรื$องอื$นใดซักถามเพิ$มเติม ประธานฯ แจง้ต่อที$ประชุมว่า บริษทัฯ 

จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมนี6  และจะนาํขึ6น

เว็บไซต์ของบริษทัที$  www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที$มีนัยสําคัญ โปรดแจ้งให้

เลขานุการบริษทัทราบที$ cs@pdgth.com ภายใน 30 วนัหลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี6  
 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที$ได้สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที$ เป็น
ประโยชนแ์ก่บริษทัฯ รวมทั6งไดข้อให้ผูถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ที$เหลือทุกใบส่งให้แก่เจา้หน้าที$ของบริษทั 
เพื$อบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
 

ปิดการประชุม เมื$อเวลา 15.57 นาฬิกา 
       
       

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

                           

     ลงชื$อ......................................................เลขานุการที$ประชุม 
( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )     

                       

 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

 

 
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 

 


