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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที่  28  เมษายน  2560  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 ของบริษทั เลขที่ 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้  าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  
2560  ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน  2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 ถ.ล  าลูกกา ต.ลาด
สวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเร่ิมประชุมเลขานุการบริษทั ได้แจ้งรายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ีทางออก

ฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยบริษทัค านึงถึงความปลอดภยัของ
พนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ลา่วตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  
2560  และแนะน ากรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เพ่ือช้ีแจง
และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ตลอดจนแนะน าผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีเขา้ร่วมประชุมใน
ฐานะผูรั้บมอบอ านาจของสมาคมฯ ดว้ย  
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน 10 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด) 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธ ารง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7.  พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ 
8.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
9.  นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10.  นายธนัยา  หวงัธ ารง กรรมการ 
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กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม   
1. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ  กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ  านวน  6 ท่าน 
1. นายบุญชยั  สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายพรศกัด์ิ  ชุนหจินดา กรรมการผูจ้ดัการ/ 

ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

3. นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการและ 
      ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      4. นายปโยธร มุง้ทอง  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขาย Safety 
 5.  นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธส์กลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      6. นายธนัยา  หวงัธ ารง ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
1. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
2. นางสาวจิตรลดา  รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
1. นายพีระวฒัน์  เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย 
2. นายณัฐพล พทุธานุภาพ  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย 

และนายเอกวฒัน์ ประชาศกัด์ิ  ผูรั้บมอบฉนัทะในฐานะผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจนิดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ 

 

จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท 
(สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 250,999,978 หุ้น 
(สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และเรียกช าระแลว้ 
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202,499,982 บาท (สองร้อยสองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของทุนจด
ทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั 
 

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 20 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้55,295,653 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 14 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้62,829,366 หุ้น รวมทั้งหมด 34 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนั
ได ้118,125,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3333 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 202,499,982 หุ้น ซ่ึงเกินกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
 

ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดงันั้นในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้น
ท่ีลงทะเบียน ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 21    55,355,653 27.34 
  มอบฉนัทะ 16   62,859,395 31.04 
  รวมทั้งส้ิน 37 118,215,048 58.38 

 
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม  และเป็น  
ผูช้ี้แจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม การประชุม
เป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

เลขานุการบริษทั เรียนแจง้หลกัเกณฑแ์ละกติกาการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุม ดงัน้ี 
1. หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบ

ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมหากท่านใดยงัไมไ่ดรั้บบตัรลงคะแนนโปรดยกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีด  าเนินการแจกให้ท่านต่อไป 

2. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อน แลว้จึงจะมีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ   กรณีท่ี 
ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้แจ้งช่ือและ
นามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ ท่ีประชุมทราบดว้ย
ทุกคร้ัง 
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3. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น  บริษทัไดน้ าคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
ในกรณีท่ีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอ่ืน 

4. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง  และผูถื้อหุ้นหน่ึงราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูร้ับมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้ง
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น  ทั้งน้ีใน
การนบัคะแนนจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ด
แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ย หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์  
ยกเว้น วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนน และ  
ในวาระท่ี 5 บริษทัจดัให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อ
หุ้นทุกราย แต่จะเกบ็บตัร “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายเพื่อไปตรวจ
นบัคะแนนก่อน หลงัจากนั้นจะเกบ็บตัรท่ี “เห็นดว้ย” ในการเลือกตั้งกรรมการทุกรายพร้อมกนัในคราวเดียว 
วาระท่ี 6  ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 แต่ถา้หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท าเคร่ืองหมาย
ลงในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือเพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะน า
คะแนนท่ี “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีมาประชุมและออกเสียงทั้งหมดและ
ประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอให้ท่าน
ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมแลว้ทุกใบ 
 ส าหรับกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามก ากบัในบตัร
ลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
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5. บริษทัน าโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสียงส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเช่นเดียวกบัทุกปี เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบ
ไดต้ามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. จ านวนหุ้นรวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นบางท่านท่ี
เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้  านวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมลา่สุด 
 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 (หนา้ 54-57) ในหนงัสือเชิญประชุม 
หมายเหตุ  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระท่ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน  

 

จากนั้น เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 

 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 

 ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความ    
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ในการเสนอวาระประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และไดแ้จง้ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย แต่ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แต่อยา่งใด ส าหรับค าถามท่ีผูถื้อหุ้นไดส่้งล่วงหน้าเพื่อขอให้พิจารณาในท่ีประชุม จะไดท้  าการช้ีแจงเม่ือถึงวาระท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนค าถามอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระจะไดท้ าการช้ีแจงในวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป   
 

 ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการด าเนินการประชุมจะเรียงล าดับตามวาระการประชุมท่ีระบุใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหท่้านผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั้งแจง้
ช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั    
ผูถื้อหุ้น และ/หรือประโยชนโ์ดยรวม  เพื่อท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใชส้ าหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษทั
ควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน   
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 ดงันั้น จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงตลอด
การประชุมน้ี และขอเชิญผูแ้ทนจากท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั และผูแ้ทนจากส านกังานสอบ
บญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีกแห่งละ 1 ท่าน 
 

 ในการน้ี มีผูถื้อหุ้น 1 คนยนิดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม 
คือ ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์ เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงัน้ี  

1. นายพีระวฒัน์ เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนจาก บริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์  ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2559 
 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 
ไดจ้ดัประชุมเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัจดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว  และบริษทัได้จดัส่งรายงานประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน
เวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
(http://www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือ
ขอแกไ้ขแต่อยา่งใด จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี  
 

 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ  จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติรับรองดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 37 118,215,048 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                 0    0.0000 
งดออกเสียง 0                 0    0.0000 
บตัรเสีย 0                 0    0.0000 
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หมายเหตุ  หลงัจากท่ีท่ีประชุมเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 1 ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ราย เป็นจ านวน  
90,029 หุ้น  ดงันั้ น จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 37 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
118,215,048 หุ้น  และบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลการลงคะแนนในวาระท่ี 
1 เพ่ิมข้ึน 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 
 
วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจท่ีส าคญัในดา้น
ต่างๆ ในรอบปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 (รูปแบบซีดีรอม) พร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงานประจ าปี
แบบเป็นรูปเล่มไดท่ี้หนา้ห้องประชุม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุ้นจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ห็นภาพรวมท่ีชดัเจน จึงขอให้คุณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ในฐานะ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรอบปี 2559 ใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และ
รายงานขอ้มลูสรุปใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี  
ภาพรวม  
 ปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 1,098  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 183 ลา้นบาท หรือ 20% 
เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 915 ลา้นบาท โดยรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนหลกัมาจาก
รายไดก้ารรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน ้าประปาชุมชน และบริษทัมีก าไรขั้นตน้ 237 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากบริษทั
มีการตั้งส ารองค่าปรับงานล่าชา้จ านวน 56.6 ลา้นบาท จึงท าใหใ้นปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุน 15.25 ลา้นบาท 
ดงัแสดงใหเ้ห็นการเติบโตของรายไดร้วม (กราฟ) 

รายได้ตามกลุ่มสินค้า 
 รายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินคา้ ปี 2559 บริษทั มีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ SAFETY 687 ลา้นบาท รายไดจ้ากกลุ่ม
สินคา้ WATER 280 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE 130 ลา้นบาท  
 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ SAFETY  ลดลง 28.08 ลา้นบาท หรือ3.92% เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากภาพรวม
ภาคอุตสาหกรรมในปีท่ีผ่านมายงัไมข่ยายตวัไม่สูง ความตอ้งการสินคา้ SAFETY ลดลง นอกจากน้ีส าหรับลูกคา้กลุ่ม
ราชการ บริษทัลดการประมูลงานขายในสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่าเกินไป จึงมีรายไดใ้นกลุ่มลูกคา้ราชการลดลง 
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อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 บริษทัไดมี้การขยายพ้ืนท่ีการขาย ท าให้มีจ านวนลูกคา้ใหม่เพ่ิม และการร่วมมือกบัคู่คา้ใน
การขยายตลาดสินคา้เทคนิคใหม่ๆ และการพฒันาดา้นการให้บริการหลงัการขายส าหรับสินคา้เทคนิค กลุ่มสินคา้ 
SAFETY จึงมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม ่สินคา้ใหม่ รายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมข้ึน   
 รายไดจ้ากกลุม่สินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ  านวน 280 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 185.70 ลา้นบาท หรือ 196.22% เม่ือเทียบกบัปีก่อน รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากรายไดจ้ากการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจ านวน 252.01 ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE มีจ  านวน 130 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 24.30% โดยลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตวั ลูกคา้ในอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีการขายสินคา้กลุ่ม CE มีการแข่งขนัค่อนขา้งเขม้ขน้ แต่อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมของลูกคา้
ในกลุ่มสินคา้ CE จะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงสินคา้ เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษทัจึงมุ่งเนน้การบริหาร
ต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความส าคัญและยากต่อการ
เปล่ียนแปลง ในการรักษาฐานลกูคา้เก่าท่ีมีศกัยภาพ ท าให้รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE เติบโตข้ึน 
 

ก าไรสุทธิและความสามารถในการท าก าไร 
 ปี 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 237 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นต้น 21.55%  มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมจ านวน 190 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัๆมาจาก
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่าตอบแทนพนกังานท่ีผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ไดแ้ก่ ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เป็น
ตน้ ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
 และปี 2559 บริษทัตั้งส ารองประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้จ านวน 56.51 ลา้นบาท เป็นค่าปรับท่ี
บริษทัคาดวา่ไม่สามารถเรียกร้องจากผูรั้บจา้งได ้และตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน ท าใหใ้นปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุน สุทธิ 15.25 ลา้นบาท 
 

ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 
 “ปี 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 961 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 610 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น 352 ลา้น
บาท  
 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 294 ลา้นบาท หรือ 44% สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนหลกัๆมาจากมูลค่างานส าเร็จท่ี
ยงัไม่เรียกเกบ็และเงินจ่ายลว่งหน้าส าหรับงานก่อสร้างโครงการประปา  232 ลา้นบาท และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรส าหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน ้ า 22 ลา้นบาท ซ้ือสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังานจ านวน 8.17 ลา้นบาทและมีสินทรัพยด์า้นระบบบ าบดัน ้าอยูร่ะหวา่งติดตั้ง 6.70 ลา้นบาท  
 หน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนจ านวน 174.45 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัออกตัว๋แลกเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 100 ลา้นบาท ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินเพิ่มข้ึน 35 ลา้นบาท และใชว้งเงินทรัสตรี์ซีท
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เพ่ิมข้ึนจ านวน 39.84 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในธุรกิจ และการบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการปรับ
งานล่าชา้จ านวน 56.51 ลา้นบาท   
 ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่มีจ านวน 352 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัไดอ้อกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท  และมีก าไรสะสมลดลง
เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ  และการจ่ายเงินปันผลจ านวน 35.64 ลา้นบาท 
 ในปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 1.44 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  1.73 เท่า 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากมีสดัส่วนหน้ีสินเพิ่มข้ึน  
 

ผลการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการ 
 ผลการประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ปี 2559 บริษทัไดรั้บการประเมิน ดีเลิศ ต่อเน่ืองจากปีก่อน 
 

ผลการด าเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 หลงัจากท่ีบริษทั ไดร่้วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริต (CAC)  เม่ือปี 2558 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
 โดยในปี 2559 บริษทัไดย้ื่นขอการรับรอง และไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) เป็นท่ีเรียบร้อย เมื่อวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 ท่ีผา่นมา 
 โดยบริษทัได้ก าหนด นโยบายต่อต้านการทุจริต และมีการจดัท าคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกนัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  โดยจดัท าเป็นรูปเล่มเผยแพร่ให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

ผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน 
บริษทัได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ Advisory Program ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อก าหนด
กรอบแนวทางการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนืบริษทั ซ่ึงในปี 2559 ไดจ้ดัท ารายงาน “รายงานความย ัง่ยนื” แยกเลม่จาก
รายงานประจ าปีเป็นฉบบัแรก (ท่านสามารถ upload ไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข็องบริษทั www.pdgth.com) 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม  
และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจากผูถื้อหุ้นทุกท่านตลอดไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
คุณธานินทร์ งามวิริยะพงศ์ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม สอบถามเร่ืองค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ เหตุผลท่ี

ไม่สามารถฟ้องร้องคืนจากผูรั้บจา้ง และการส่งมอบงานล่าชา้จะท าให้บริษทัมีประวติัเสียจนท าให้ไม่สามารถเขา้
ประมูลงานราชการไดห้รือไม่  
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ประธานฯ แถลงท่ีประชุมว่าบริษทัไดส่้งทีมงานไปแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการล่าชา้ ซ่ึงอาจมีผูรั้บจา้งช่วง
บางรายท่ีไม่รับผิดชอบหรือละท้ิงงาน ซ่ึงปัจจุบนัเหลือโครงการท่ีก าลงัด  าเนินการปิดงานจ านวน 58 โครงการ จาก
ทั้งหมด 147 โครงการ ส่วนการฟ้องร้องค่าเสียหายจากผูรั้บจ้างท่ีละท้ิงงาน บริษทัก าลงัอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
ประนีประนอม และหากผูรั้บจา้งไม่รับผิดชอบบริษทัจะด าเนินการตามกฎหมายตามล าดบัต่อไป ส่วนกรณีท่ีบริษทั
จะถกูข้ึนบญัชีด าจากหน่วยราชการหรือไม่นั้นขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูต้อบ 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์  ช้ีแจงวา่ประวติัผลงานและช่ือเสียงบริษทัเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทัไม ่
ละท้ิงงานจึงยงัไม่ถูกข้ึนบญัชีด า และขอให้ความมัน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเสนองานแก่หน่วยราชการใน
อนาคต  

ประธานฯ กล่าวเสริมวา่ท่ีผา่นมาบริษทัรับงานเกินก าลงัจึงท าใหเ้กิดปัญหาการควบคุมไมท่ัว่ถึง ซ่ึงหลงั  
จากประเมินศกัยภาพของอตัราก าลงัคนท่ีมีอยูจ่ะสามารถรับงานไดป้ระมาณไมเ่กิน 70 โครงการต่อปี 

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกลุ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม สอบถามว่าสินคา้ CE คืออะไร และขอค าอธิบายวา่บริษทัมี
ผูดู้แลดา้นบริหารความเส่ียงเหตุใดจึงเกิดความเสียหายดงักล่าว 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ อธิบายลกัษณะสินคา้กลุ่ม CE: Control Environment Products คืออุปกรณ์ท่ี
ใชค้วบคุมสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน เช่นห้องสะอาดท่ีตอ้งปราศจากฝุ่ น เช้ือโรค หรือไฟฟ้าสถิตย ์ส่วนใหญ่
ใชใ้นวงการอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เช่น โรงงานผลิตแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ เป็นตน้ 

ประธานฯ มอบหมายประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูช้ี้แจงกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่ท่ี
ประชุม 

คุณธีรเดช จารุตั้งตรง ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เรียนช้ีแจงว่าบริษทัไดมี้การประเมิน
ความเส่ียงโครงการก่อสร้างงานประปาชุมชน ทั้งดา้นปฏิบติัการ ดา้นกฎหมายและการเงิน ดว้ยภาครัฐมีงบประมาณ
โครงการประมาณ 4,000 โครงการ ในปีท่ีผา่นมาบริษทัคาดการณ์วา่มีอตัราก าลงัคนและเครือข่ายท่ีเพียงพอจะรับงาน
ไดถึ้ง 100 โครงการจากโครงการทั้งหมด แต่ดว้ยขาดประสบการณ์และบุคลากรท่ีมีทกัษะเช่ียวชาญจ ากดัเทียบกบั
ปริมาณงานท่ีรับมาในช่วงเวลาเดียวกนั จึงส่งผลใหก้ารติดตามควบคุมงานไม่ไดต้ามเป้าหมาย จึงเกิดการส่งมอบงาน
ล่าชา้และเกิดความเสียหายดงักล่าว ณ ปัจจุบนั ไดน้ าปัญหาอุปสรรคดงักล่าวมาปรับกลยทุธบ์ริหารจดัการโครงการ
ใหมี้ประสิทธิภาพ และเร่งรัดงานคงคา้งให้แลว้เสร็จตามเป้าหมาย 

ผูถื้อหุ้นเสนอแนะให้ขอหลกัประกนัสัญญาจา้งงานหรือ Bank Guarantee จากผูรั้บจา้งเพื่อเป็นหลกัประกนั
การท างานตามเง่ือนไขสญัญา ซ่ึงประธานแถลงวา่บริษทัมีการเรียกหลกัประกนัสญัญาจา้งจากผูรั้บจา้งตามปกติ และ
แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบค่าปรับงานล่าชา้ระหว่างผูรั้บจา้งกบับริษทั เท่ากบั 20:80 ในกรณีถา้มีความเสียหายจะ
เรียกร้องตามสิทธิ ส าหรับการจดัท าสญัญางานโครงการใหมมี่การระบุเง่ือนไขท่ีรัดกมุใหม้ากยิง่ข้ึน 

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม สอบถามกรณีผูรั้บจ้างละท้ิงงานบริษัทจะฟ้องร้องทุก
โครงการหรือไม่ และใช้เวลานานเท่าใด และในปีต่อไปจะมีมาตรการควบคุมงานโครงการอย่างไรเพ่ือมิให้เกิด
เหตุการณ์เช่นน้ีอีก 



                                             รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

หนา้ 11 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูต้อบค าถามน้ี 
คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เรียนช้ีแจงว่าบริษทัมีกระบวนการเจรจาประนีประนอมผูรั้บจ้างและท า

หนงัสือยินยอมรับสภาพหน้ีกบัผูรั้บจา้งท่ีมีศกัยภาพไม่ท้ิงงานและบริษทัจะให้เคลียร์งานเก่ารับงานใหม่ต่อเน่ือง 
ส่วนกลุ่มท่ีละท้ิงงานจะด าเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากการเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผูรั้บจา้ง
แลว้ จะด าเนินการร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลในการคิดอตัราค่าปรับท่ีสูงเกินควรเพราะมีกรณีลกัษณะเช่นเดียวกนั
น้ีมาก่อน แต่จะไดจ้ านวนเท่าใดข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณาตามขั้นตอน และใชเ้วลาพอสมควร 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ค  าถามลว่งหนา้จากผูถื้อหุ้น(คุณเกียรติ สุมงคลธนกลุ) ท่ีสอบถามเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานบริษทั ซ่ึงประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดต้อบไปแลว้ตามขา้งตน้  ส่วนเร่ืองปัญหาทางการเงินของ
บริษทัมีเพียงพอกบังานโครงการท่ีก าลงัด าเนินการ และจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ขอตอบวา่บริษทัมีสภาพคล่องทาง
การเงินเพียงพอ โดยมีตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินจากสถาบนัการเงินส าหรับใชใ้นการหมุนเวียนกิจการอยา่งเพียงพอ 
จากปัญหางานล่าชา้ไม่มีผลกระทบต่อประวติัผลงานบริษทัในการข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) แต่อยา่งใด ซ่ึงมลูค่างานของ กปภ. ต่อโครงการมีมูลค่าสูงกวา่โครงการประปาชุมชนมาก ซ่ึงบริษทัจะรับงาน
ใหอ้ยูใ่นวิสัยท่ีสามารถควบคุมได ้ส่วนความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจน้ี จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาท าให้บริษทั
สามารถบริหารจดัการไดดี้ข้ึนและมีความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจน้ีต่อไป 
 

 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2559 
 
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ประธานฯ  กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเง่ือนไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและรายงานของณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในรายงานประจ าปี 2559 (หนา้ 132-191) รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 
(หน้า 36-42) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแถลงต่อท่ี
ประชุมในวาระท่ี 2  
 

 ประธานฯ  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 



                                             รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

หนา้ 12 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม สอบถามความคืบหนา้ของบริษทัยอ่ยทั้งหมด  
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงวา่เรามีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ไดแ้ก่ บจ.ผล วอเตอร์ บจ.ผลพาลาเดียม และ 
บจ.ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) และ บจ.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง (ไดปิ้ดกิจการไปแลว้) ท่ีผ่านมายอดขาย ผลธญัญะ(แคม
โบเดีย) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงไดห้ยดุกิจกรรมชัว่คราว แต่บริษทัก็ยงัขายผ่านตวัแทนจ าหน่ายและหาพนัธมิตร
ใหม่ๆ ตลอดจนการพฒันาสินคา้ของบริษทั (House Brand) เอง เพื่อสร้างฐานการตลาดให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มประเทศ
เพ่ือบา้น จึงไดป้รับแนวทางการด าเนินธุรกิจเป็นรูปแบบการขายผา่นตวัแทนจะเหมาะสมกวา่ในช่วงเวลาขณะน้ี 
 ประธานฯ กล่าวเสริมว่าจากเข้าไปส ารวจตลาดกมัพูชาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
หนกั ยงัไมไ่ดเ้ร่ิมกิจการตามท่ีคาดการณ์ การคดัสรรอุปกรณ์ Safety ไม่ค่อยเนน้ท่ีคุณภาพสินคา้ระดบัสูง จึงปรับแนว
ทางการด าเนินธุรกิจขายผา่นตวัแทนจ าหน่ายตามขา้งตน้ 
 

 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 37 118,215,048 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                 0     0.0000 
งดออกเสียง 0                0     0.0000 
บตัรเสีย 0                0     0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลัง ปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาล 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และหลงัหักทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ และมีนโยบายท่ีจะจดัสรรก าไรประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบัญชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 15.25 ลา้นบาท อนัเน่ืองจากการบนัทึกประมาณ



                                             รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

หนา้ 13 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

การหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ในไตรมาส 4/2559 จึงของดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงั 
(กรกฏาคม-ธนัวาคม) และยงัไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
 ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก จ านวน 
161,999,986 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 16.20 ลา้นบาท (จากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีอตัรา 20%) ไดจ่้าย
ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงั ปี  2559 
และยงัไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 37 118,215,048 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                  0     0.0000 
งดออกเสียง 0                  0     0.0000 
บตัรเสีย 0                  0     0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที่ 5   พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามก าหนดวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการพิจารณาวาระน้ี 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่ง
อิสระ กรรมการท่ีครบก าหนดวาระอาจไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้และขอให้
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้  าเสนอขอ้มูลแก่ท่ีประชุม เน่ืองจากในการพิจารณาวาระน้ี
เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงนายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับการเสนอให้เลือกตั้ งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดังนั้ น จึงขอ
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มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการ แทน โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 2 คน คือ นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ และนายสันติ เนียมนิล 
เดินออกจากห้องประชุมไป  
 ส าหรับวาระน้ี บริษทัจดัให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ี
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้ งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ  
 

 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 20 ท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มาเป็น
กรรมการบริษทัใหม่อีกวาระหน่ึงกไ็ด ้
 

 ส าหรับในปีน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 4 คน ดงัน้ี 
1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 2. นายชวลิต หวงัธ ารง *   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 3. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ *  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 4.  นายสันติ เนียมนิล   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 

 มีกรรมการจ านวน 2 คนท่ีไม่ประสงคต่์อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชวลิต หวงั
ธ ารง  และนพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็น
ว่าหากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัลดลงเหลือจ านวน 9 คน และมีสัดส่วนกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ซ่ึงเหมาะสมกบัลกัษณะขนาดธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 คน ทั้งน้ี 
หลงัจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่แลว้องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัจะเหลือจ านวน 9 คน และสถานะการด ารง
ต าแหน่งและอ านาจกรรมการท่ีมีอยูข่องทั้ง 2 คน คือ นายชวลิต หวงัธ ารง และนพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ จะส้ินสุด
ตามวาระกรรมการในวนัท่ี 28 เมษายน 2560  ทั้งน้ี ภายหลงัแต่งตั้งกรรมการใหม่แลว้องค์ประกอบคณะกรรมการ
บริษทั จ านวน 9 คน มีดงัต่อไปน้ี 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง กรรมการ 
3. รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ      กรรมการอิสระ 
4. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ   
5. นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ 



                                             รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

หนา้ 15 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

6. พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ 
7.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ 
8.  นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา กรรมการ 

     9.  นายธนัยา  หวงัธ ารง กรรมการ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการท่ีมี 
คุณสมบัติท่ีหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหน้า 90 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้เลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ 
เป็นรายบุคคลแลว้เห็นว่า กรรมการทั้งสองคนซ่ึงตอ้งออกตามก าหนดวาระ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก่อให้เกิด
ประโยชนก์บับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คนกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง   
 

จึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาเลือกตั้งนายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล (กรรมการอิสระ) และ 
นายสันติ เนียมนิล (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม สอบถามจ านวนกรรมการท่ีถือวา่เหมาะสมเพราะในปีท่ีผา่น
มาช้ีแจงวา่เพ่ิมกรรมการใหม่จากจ านวน 9 คน เป็น 11 คนนั้นเหมาะสม และมาปีน้ีลดสดัส่วนกรรมการ 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2559 ท่ีเพิ่มกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น 11 คน เน่ืองจากตอ้งการ
เปิดโอกาสแก่คนรุ่นใหมเ่ขา้มารับผิดชอบงาน ปีน้ีคุณชวลิต หวงัธ ารงไม่ประสงคเ์ป็นกรรมการต่อดว้ยเหตุผลส่วนตวั 
และมีการส่งมอบงานสู่ผูบ้ริหารรุ่นใหม ่จึงเห็นวา่กรรมการจ านวน 9 คนเหมาะสมและคงจะไม่เพ่ิมมากไปกวา่น้ี 
 คุณชวลิต หวังธ ารง เรียนช้ีแจงว่าปีท่ีผ่านมาได้เปิดโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ด้วยการแต่งตั้ งเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ 2 คน ตนในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีความไวว้างใจในคณะกรรมการปัจจุบนัน้ี จึงไม่ประสงคท่ี์จะเป็น
กรรมการต่อไป  
 คุณเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย (TIA) ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธ์ิ  
สอบถามเร่ืองก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไมเ่กิน 9 ปี และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
ในอนาคต บริษทัมีนโยบายการก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปีหรือไม ่
 ประธานฯ  ช้ีแจงวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยปรึกษาหารือเร่ืองก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี แต่ท่ีประชุมมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและ
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เขา้ใจในธุรกิจนั้นหายากจึงยงัไม่มีขอ้ก าหนดดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการคดัเลือก Board of the Year เม่ือ 2 ปีก่อนก็มี
ข้อเสนอแนะเร่ืองคุณสมบัติกรรมการท่ีหลากหลาย โดยให้ความเห็นว่าบริษทัยงัขาดกรรมการท่ีมีความรู้ด้าน
กฎหมาย บริษทัจึงไดส้รรหากรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นกฎหมายมาด ารงต าแหน่งกรรมการเรียบร้อยแลว้ 
 

 ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละคนเป็นรายบุคคล และเกบ็
บตัรลงคะแนนทุกใบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการซ่ึงเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง  และหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 2 
คนกลบัเขา้ห้องประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

1. นายนพดล  ธีระบุตรวงศ์กลุ  (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 34 118,132,928          99.9305 

ไมเ่ห็นดว้ย   1              120            0.0001 
งดออกเสียง   2          82,000            0.0694 
บตัรเสีย   0                  0            0.0000 

2. นายสันต ิ เนียมนิล   (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 36 113,000,000 99.9560 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                   0 0.0000 
งดออกเสียง 1          52,000 0.0440 
บตัรเสีย 0                  0 0.0000 

   

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเลือกตั้ง  นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ (กรรมการอิสระ)  และ นายสันติ เนียมนิล 
(กรรมการอิสระ) กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัและใหน้ าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 
 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กลา่ววา่คณะ             
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมท่ี
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบั
บริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นวา่ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาดและใช้
หลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท รายละเอียดดงัน้ี   

1. ค่าเบ้ียประชุม  ต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
คณะกรรมการบริษทั: 
-  ประธานกรรมการ 22,500 บาท 
-  กรรมการ  15,000 บาท 
คณะกรรมการชุดยอ่ย: ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
- กรรมการ  12,000 บาท 

2. โบนสักรรมการ 
 ปี 2559  เห็นควรงดการจ่ายโบนสัแก่กรรมการเน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน 
ปี 2560  ค่าเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการรวมกนั ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจ านวน 6 ลา้นบาท   
              ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการประจ าปี 
  ส่วนท่ี 2. ค่าตอบแทน Incentive 10% ของก าไรส่วนเพ่ิม จากผลประกอบการปี 2558  
              ในกรณีท่ีมีก าไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 ให้น ามาคิดเป็นโบนสัส่วนเพ่ิมแก่กรรมการ  
  
 หลกัเกณฑ์ การจดัสรรโบนสัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการทุกคนๆ 
ละ 1 ส่วน (หมายรวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตามสัดส่วนอายกุารด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณี
กรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 



                                             รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

หนา้ 18 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

  3.    สิทธิประโยชน์อื่นใด   -ไมมี่ – 
 ประธานฯ ปี 2559 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ไม่ขอรับโบนสักรรมการปีน้ี แมว้า่หากคิดตามเกณฑก์าร
จ่ายโบนสัอตัรา 2.5% ของเงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายท่ีแก่ผูถื้อหุน้ แต่คณะกรรมการเห็นวา่ผลประกอบการรวม
ขาดทุน จึงไม่ขอรับโบนสัปี 2559 ดงันั้น โครงสร้างเบ้ียประชุมเช่นเดิม ส่วนปี 2560 ยดึถือตามกรอบเดิม 
 ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม สอบถามค่าตอบแทนกรรมการไมเ่กิน 6 ลา้นบาท หมาย
รวมถึงส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 ใช่หรือไม่ และแสดงความเห็นวา่กรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าท่ีรับผดิชอบมากกวา่
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ควรไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่กรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ใหข้อ้เสนอแนะวา่คา่ตอบแทน Incentive 10% ของก าไร
สุทธิของปี 2558 ไมท่า้ทาย ควรคิดจากยอดก าไรสุทธิหลงัจากหกัการเติบโตส่วนเพ่ิมอีก 10% เสียก่อน 
 ประธานฯ แถลงวา่ค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน 6 ลา้นบาทรวมทั้งส่วนท่ี 1 และ 2 ตามท่ีระบุ และ
ขอรับขอ้เสนอแนะทั้งสองประเดน็ของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณาและมอบหมายใหก้รรมการสรรหาและก าหนค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาต่อไป 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี  
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงในวาระน้ี ซ่ึง
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ  
เห็นดว้ย 34 118,103,048 99.9052 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                 0    0.0000 
งดออกเสียง 3      112,000    0.0947 
บตัรเสีย 0               0    0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยมีวงเงินรวมไมเ่กิน 6 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ
และงดจ่ายโบนสักรรมการในปี 2559  
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หนา้ 19 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

 วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็น
ผูน้  าเสนอเพื่อขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
 รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาว
กลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  
หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
9445 แห่งบริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,422,500 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 20,000 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั จ านวน 205,000 บาท และ
บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จ านวน 240,000 บาท  และคา่ใชจ่้ายการจดัท างบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผล
ธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั อีกจ านวน 32,500 บาท ซ่ึงเป็นภาระรับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) โดย
ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 152,500 บาท คิดเป็น อตัราร้อยละ12 อนัเน่ืองจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัยอ่ยท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดส้อบบญัชีใหก้บับริษทัในปี 2559 พิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังานท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพอใจ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และบุคคลทั้ง 4 
คนมีคุณสมบติัไมข่ดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์       
 ในปี 2560 ไมมี่ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service)   
 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอ่ืนๆ แก่บริษทัฯ และไมมี่ความสัมพนัธ ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 

 คุณธานินทร์ งามวิริยะพงศ์ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม สอบถามผูส้อบบญัชีว่ามีวิธีการประเมินการตั้งส ารอง
ค่าปรับงานล่าชา้อยา่งไร  
 คุณกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีของบริษทั  เรียนช้ีแจงว่าท าการสุ่มจ านวน 43 โครงการจากโครงการ
ทั้ งหมดท่ีเหลืออยู ่ณ ขณะนั้ น โดยการประเมินร่วมกับผูบ้ริหารและพิจารณาหลกัประกนัควบคู่กนัไป รวมถึง
ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของผูรั้บจา้งแต่ละราย และประเมินเป็นตวัเลขประมาณการท่ีควรจะเป็น  
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม แสดงความเห็นว่าในปี 2560 ค่าสอบบญัชีไม่ควรเพิ่มข้ึน
เพราะรายการธุรกรรมของบริษทัย่อยลดลงน่าจะท างานไดง่้ายข้ึน ดงัเช่น บจ. ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) เป็นตน้ และ
ปริมาณงานของบมจ. ผลธญัญะน่าจะลดลง 
 คุณกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบัญชีของบริษทั เรียนช้ีแจงว่าเดิมธุรกิจน ้ าบางส่วนด าเนินงานในนามของ 
บมจ.ผลธญัญะ ปีน้ีจะโอนยา้ยธุรกิจน ้าไปด าเนินการในบจ.ผล วอเตอร์ ทั้งหมด อีกทั้งยงัมีงานโครงการขุดเจาะบ่อ
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หนา้ 20 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

บาดาลท่ีเพิ่มข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีมีการปรับเพ่ิมค่าใชจ่้าย นอกเหนือจากน้ียงัมีงานคงคา้งเก่าถึงปี 2560 อีกจ านวนมาก
ซ่ึงตอ้งเขา้ไปส ารวจหนา้งานเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานใหมใ่นปีน้ีอีกเช่นกนั 
 

 เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุ้นออกเสียงในวาระน้ี 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้118,215,048 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 37 118,215,048 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0                0    0.0000 
งดออกเสียง 0                0    0.0000 
บตัรเสีย 0                0    0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม:   
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946   
หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  แห่งบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 
1,422,500 บาท โดยไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
 
 วาระที่  8   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
ค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหน้า 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ/แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ และ
ช้ีแจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเพิ่มเติมในวาระน้ี  ดงันั้น จะไม่มีเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 คุณธานินทร์ วิริยะพงษ์  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษทัมีโอกาสท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในปี 2560 เช่นเดิมหรือไม่ 

 ประธานฯ  แถลงวา่แนวโนม้ธุรกิจ Safety มีอตัราการเติบโตสูง ท่านผูถื้อหุน้สามารถประมาณการไดว้า่จะ 
มีก าไรเป็นจ านวนเท่าใด ส่วนผลกระทบจากการตั้งส ารองงานล่าชา้ตอ้งสอบถามจากผูส้อบบญัชี 



                                             รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

หนา้ 21 ของจ านวน 21 หนา้ 
 

 คุณกลุธิดา ภาสุรกลุ เรียนช้ีแจงวา่ผูส้อบบญัชีใชว้ธีิการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑเ์ดิมท่ีใชใ้น
ปี 2559 ข้ึนอยูก่บัปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1/2560 ยงัไมส่ามารถ
เปิดเผยได ้
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ  สอบถามเร่ืองการใชสิ้ทธิ PHOL-W1 ของผูถื้อหุ้นมากนอ้ยเพียงใด 
 เลขานุการบริษัท เรียนแจง้แก่ท่ีประชุมวา่บริษทัไดแ้จง้รายละเอียดก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก PHOL-W1 
ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ณ ขณะน้ียงัไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ บริษทัจะรายงานผลการใช้
สิทธิผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามปกติ 
 ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม แจง้วา่ถา้เราดูข่าวในวงการอุตสาหกรรมจะใชหุ่้นยนตเ์ขา้มา
แทนคนมากข้ึน อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีเขาจะไมใ่ชอุ้ปกรณ์ Safety หรืออาจใชน้อ้ยลงหรือไม ่
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าเป็นความเส่ียงท่ีเราเฝ้ามองอยูโ่ดยทิศทาง
ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจบา้งอนัเน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองจกัรแทนคนมากข้ึน โดยปัจจุบนับริษทั
ไดป้รับกลยทุธใ์หม่ มุ่งเน้นการขายสินคา้ท่ีตอ้งมี knowhow และเทคนิคให้มากข้ึน ตลอดจนการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคท่ีเพิ่มข้ึนเพ่ือศกัยภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมน้ี และจะน าข้ึนเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี 
www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขท่ีมีนัยส าคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษทัทราบท่ี 
cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี 
 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดข้อให้ผูถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ท่ีเหลือทุกใบส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 
เพ่ือบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
 

ปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.06 นาฬิกา 
      
 
 
       
 

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

       

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