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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที่  30  เมษายน  2561  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 ของบริษทั เลขที่ 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  
2561  ในวนัจนัทร์ท่ี  30  เมษายน 2561  เวลา  14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3  ของบริษทั  เลขท่ี  1/11  ถ.ล าลูกกา   
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท  ได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี  2561 แจง้รายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ีทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉิน
และช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารของ
บริษทั ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม ทั้งน้ี มีผูรั้บมอบอ านาจในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

รายนามกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม มีดงัน้ี 
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม   

1.  รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.  พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
8.  นายธนัยา  หวงัธ ารง กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม   
1. ดร.พลัลภา เรืองรอง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) 
ทั้งน้ี กรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 9 คน และเขา้ร่วมประชุม 8 คน จาก คิดเป็นสดัส่วนกรรมการ

ท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบั ร้อยละ 88.88 และประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมทุกคน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1. นายบุญชยั  สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายพรศกัด์ิ  ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานสนบัสนุนองคก์ร 

ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายธนัยา  หวงัธ ารง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย 
4. นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      5. นายภราดร  แพร่ภทัร  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 
 6. นายนิธิภทัร  เพศประเสริฐ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 2 

 

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. นายพีระวฒัน ์ เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 

 

ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
1. นางสาวอุมารังษี เจริญไชย  ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 
รศ.ดร. เอกจติต์ จงึเจริญ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท 
(สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 250,999,978 
หุน้ (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระ
แลว้ 202,499,982 บาท (สองร้อยสองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของ
ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที่  30  เมษายน  2561  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 ของบริษทั เลขที่ 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  
2561  ในวนัจนัทร์ท่ี  30  เมษายน 2561  เวลา  14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3  ของบริษทั  เลขท่ี  1/11  ถ.ล าลูกกา   
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท  ได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี  2561 แจง้รายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ีทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉิน
และช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารของ
บริษทั ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม ทั้งน้ี มีผูรั้บมอบอ านาจในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

รายนามกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม มีดงัน้ี 
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม   

1.  รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.  พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
8.  นายธนัยา  หวงัธ ารง กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม   
1. ดร.พลัลภา เรืองรอง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) 
ทั้งน้ี กรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 9 คน และเขา้ร่วมประชุม 8 คน จาก คิดเป็นสดัส่วนกรรมการ

ท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบั ร้อยละ 88.88 และประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมทุกคน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1. นายบุญชยั  สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายพรศกัด์ิ  ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานสนบัสนุนองคก์ร 

ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายธนัยา  หวงัธ ารง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย 
4. นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      5. นายภราดร  แพร่ภทัร  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 
 6. นายนิธิภทัร  เพศประเสริฐ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 2 

 

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. นายพีระวฒัน ์ เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 

 

ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
1. นางสาวอุมารังษี เจริญไชย  ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 
รศ.ดร. เอกจติต์ จงึเจริญ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท 
(สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 250,999,978 
หุน้ (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระ
แลว้ 202,499,982 บาท (สองร้อยสองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของ
ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 27,647,785 หุ้น และมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 16 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้87,894,083 หุน้ รวมทั้งหมด 31 ราย นบัจ านวนหุน้
รวมกนัได ้115.541.868 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.0577 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 202,499,982 หุน้ ซ่ึง
เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึง
ขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
 

ในระหว่างเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 99,749 หุน้ ดงันั้น
ในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน รวมจ านวน 35 ราย 
รวมจ านวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1070 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจ านวน 
202,499,982 หุน้ มีรายละเอียดสรุป ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวนหุน้ ร้อยละ 
       มาประชุมดว้ยตนเอง 16 27,652,485 13.6555 
       มอบฉนัทะ 19 87,989,132 43.4514 
       รวมทั้งส้ิน 35 115,641,617 57.1070 

  
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายใหน้างสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม และเป็น  
ผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุมทราบ  

เลขานุการบริษทั เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนช้ีแจงหลกัเกณฑ์
วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบ
ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  แต่ละท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมหากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนโปรดยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหท่้านต่อไป 

2. ในการประชุมพิจารณาเรียงล าดบัวาระตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ก่อนการลง
มติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณายกมือข้ึนและแจง้ช่ือ
และนามสกุลของตน ให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกคร้ัง เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุมใชส้ าหรับการอา้งอิงต่อไป 

3. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดท้ าการบนัทึกการลงมติตามความประสงคแ์ลว้ 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 4 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ในกรณีท่ีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระ
นั้น กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเป็นอยา่งอ่ืน 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บ
มอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นท่ีใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น   
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  บริษทัจะสอบถามว่ามีผูใ้ด
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
ในบตัรลงคะแนน และให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไป
ตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะลงช่ือในบตัรลงคะแนนทุกคร้ัง ก่อนส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
 ทั้งน้ี ในการนบัคะแนนเสียงจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ยกเวน้ วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนน   
วาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือใหบ้ริษทัไดป้ฏิบติัตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ี
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดและประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 
ส าหรับส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย เพ่ือความโปร่งใสจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุก
ใบ ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดทา้ย เพ่ือให้เกิดความสะดวกเรียบร้อยในการ
เกบ็บตัรลงคะแนน โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน     
วาระท่ี 6  ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

5. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนเสียงท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่จะถือวา่เป็นบตัรเสีย ยกเวน้การลงคะแนนเสียงในกรณีคสัโตเดียน   
หากท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัดว้ย การลงคะแนนท่ี
แตกต่างไปจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ถือวา่การลงะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 27,647,785 หุ้น และมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 16 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้87,894,083 หุน้ รวมทั้งหมด 31 ราย นบัจ านวนหุน้
รวมกนัได ้115.541.868 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.0577 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 202,499,982 หุน้ ซ่ึง
เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึง
ขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
 

ในระหว่างเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 99,749 หุน้ ดงันั้น
ในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน รวมจ านวน 35 ราย 
รวมจ านวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1070 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจ านวน 
202,499,982 หุน้ มีรายละเอียดสรุป ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวนหุน้ ร้อยละ 
       มาประชุมดว้ยตนเอง 16 27,652,485 13.6555 
       มอบฉนัทะ 19 87,989,132 43.4514 
       รวมทั้งส้ิน 35 115,641,617 57.1070 

  
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายใหน้างสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม และเป็น  
ผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุมทราบ  

เลขานุการบริษทั เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนช้ีแจงหลกัเกณฑ์
วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบ
ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  แต่ละท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมหากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนโปรดยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหท่้านต่อไป 

2. ในการประชุมพิจารณาเรียงล าดบัวาระตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ก่อนการลง
มติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณายกมือข้ึนและแจง้ช่ือ
และนามสกุลของตน ให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกคร้ัง เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุมใชส้ าหรับการอา้งอิงต่อไป 

3. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดท้ าการบนัทึกการลงมติตามความประสงคแ์ลว้ 
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ในกรณีท่ีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระ
นั้น กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเป็นอยา่งอ่ืน 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บ
มอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นท่ีใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น   
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  บริษทัจะสอบถามว่ามีผูใ้ด
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
ในบตัรลงคะแนน และให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไป
ตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะลงช่ือในบตัรลงคะแนนทุกคร้ัง ก่อนส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
 ทั้งน้ี ในการนบัคะแนนเสียงจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ยกเวน้ วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนน   
วาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือใหบ้ริษทัไดป้ฏิบติัตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษทัจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ี
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดและประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 
ส าหรับส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย เพ่ือความโปร่งใสจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุก
ใบ ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดทา้ย เพ่ือให้เกิดความสะดวกเรียบร้อยในการ
เกบ็บตัรลงคะแนน โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน     
วาระท่ี 6  ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

5. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนเสียงท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่จะถือวา่เป็นบตัรเสีย ยกเวน้การลงคะแนนเสียงในกรณีคสัโตเดียน   
หากท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัดว้ย การลงคะแนนท่ี
แตกต่างไปจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ถือวา่การลงะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์กลบัก่อนการประชุมเสร็จส้ิน ขอให้ส่งบตัรลงคะแนน
ให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากห้องประชุม บริษทัจะด าเนินการตดัจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้น ทั้ง
ท่ีมาดว้ยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ออกจากองคป์ระชุม 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามนอกเหนือหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม 
หรือให้ขอ้เสนอแนะในวาระอ่ืนๆ ช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ให้ความเห็น 
หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนได้
ใชสิ้ทธิในการซกัถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัอยา่งทัว่ถึง 

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

 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 (หนา้ 63-65) ในหนงัสือเชิญประชุม 
 

หมายเหตุ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระท่ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน  
 

   เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
  

 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความ    
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าในการเสนอวาระประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด ส าหรับค าถามท่ีผูถื้อหุน้ไดส่้งล่วงหนา้เพ่ือขอใหพิ้จารณาในท่ีประชุม จะไดท้ าการช้ีแจง
เม่ือถึงวาระท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค าถามอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระจะไดท้ าการช้ีแจงในวาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป   
 

 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนซ่ึงก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษทัควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน  จึงขอเชิญ
ตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุมน้ี 
และขอเชิญผูแ้ทนจากท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั และผูแ้ทนจากส านกังานสอบบญัชี บริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีกแห่งละ 1 ท่าน 
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 ในการน้ี มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงตลอดการ
ประชุม คือ นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกลุ เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงัน้ี  

1. นายพีระวฒัน ์เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนจาก บริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกลุ  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560 
 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 แลว้ และบริษทัฯไดจ้ดัส่งรายงานประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์
ภายในเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ (http://www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม  และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ  จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 35 115,641,617 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 
บตัรเสีย 0 0    0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์กลบัก่อนการประชุมเสร็จส้ิน ขอให้ส่งบตัรลงคะแนน
ให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากห้องประชุม บริษทัจะด าเนินการตดัจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้น ทั้ง
ท่ีมาดว้ยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ออกจากองคป์ระชุม 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามนอกเหนือหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม 
หรือให้ขอ้เสนอแนะในวาระอ่ืนๆ ช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ให้ความเห็น 
หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนได้
ใชสิ้ทธิในการซกัถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัอยา่งทัว่ถึง 

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

 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 (หนา้ 63-65) ในหนงัสือเชิญประชุม 
 

หมายเหตุ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระท่ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน  
 

   เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
  

 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความ    
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าในการเสนอวาระประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด ส าหรับค าถามท่ีผูถื้อหุน้ไดส่้งล่วงหนา้เพ่ือขอใหพิ้จารณาในท่ีประชุม จะไดท้ าการช้ีแจง
เม่ือถึงวาระท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค าถามอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระจะไดท้ าการช้ีแจงในวาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป   
 

 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนซ่ึงก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษทัควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน  จึงขอเชิญ
ตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุมน้ี 
และขอเชิญผูแ้ทนจากท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั และผูแ้ทนจากส านกังานสอบบญัชี บริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัผูถื้อหุน้อีกแห่งละ 1 ท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 6 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ในการน้ี มีผูถื้อหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงตลอดการ
ประชุม คือ นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกลุ เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นพยานนบัคะแนนเสียง 3 ท่านดงัน้ี  

1. นายพีระวฒัน ์เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนจาก บริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกลุ  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560 
 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 แลว้ และบริษทัฯไดจ้ดัส่งรายงานประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์
ภายในเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ (http://www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม  และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ  จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 35 115,641,617 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0   0.0000 
บตัรเสีย 0 0    0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 7 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจท่ีส าคญัในดา้น
ต่างๆ ในรอบปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 (รูปแบบซีดีรอม) 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงาน
ประจ าปีแบบเป็นรูปเล่มไดท่ี้หนา้หอ้งประชุม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สรุปผลการ
ด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรอบปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และ
รายงานสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 985.84 ลา้นบาท ลดลง 10.21% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
รายไดจ้ากการขายและให้บริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัรับงานก่อสร้างประปาชุมชนลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2559และปี 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 139.28 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากมีตน้ทุนส่วน
เพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้างประปาชุมชน 
 ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจ านวน 269.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ขายจ านวน 91.62 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 178.20 ลา้นบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารส่วนใหญ่มีจ านวนลดลง เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในช่วงคร่ึงปีหลงั อย่างไรก็
ตาม มีค่าใชจ่้ายในขายและบริหารบางรายการท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชัน่พนกังานขาย ท่ี
เพ่ิมข้ึนตามการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมรายการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีกลุ่ม
ผูรั้บเหมาจ านวน 59.65 ลา้นบาท การประมาณการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์คร่ืองขุดเจาะบาดาล จ านวน 10 ลา้นบาท และ
ค่าปรับงานล่าชา้ 4.67 ลา้นบาท จึงท าใหปี้ 2560 บริษทัมีผลขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงินจ านวน 121.71 ลา้นบาท 
โดยมีรายไดภ้าษีเงินได ้17.50 ลา้นบาท ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 117.48 
ลา้นบาท 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 
 ปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ลา้นบาท ลดลง 112.15 ลา้นบาท หรือ 
10.21% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท โดย ปี 2560 มีรายได้
จากการขาย 863.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 46.84 ลา้นบาท หรือ 5.74% มาจากการขายสินคา้ในกลุ่ม SAFETY 
และ CE เพ่ิมข้ึน 
 ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการมีจ านวน 122.47 ลา้นบาท ลดลง 158.99 ลา้นบาท หรือ 56.49% เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน เน่ืองจากมีรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า 
 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY 715.18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4.05% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตวัเพ่ิมข้ึน
เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนบัสนุนจากทั้งภาคการส่งออกและความตอ้งการในประเทศ โดยเฉพาะการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกท่ีฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ท าให้ลูกค้าของบริษัทซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ มีความตอ้งการสินคา้และบริการของบริษทัเพ่ิมข้ึน โดยรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการในกลุ่มสินคา้เทคนิค นอกจากน้ี บริษทัยงัมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้ในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  
 

 ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจ านวน 163.84 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 33.54 ลา้นบาท หรือ 25.74% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ขยาย
ก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ตามตลาดการส่งออกท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน  
 รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ านวน 
106.83 ลา้นบาท ลดลง 173.50 ลา้นบาท หรือ 61.89%  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากรับรู้รายไดจ้ากงานรับเหมา
ก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง และการบนัทึกรายการค่าปรับงานล่าชา้เป็นรายการหักรายไดง้านรับเหมา
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นระบบบ าบดัน ้าส าหรับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าของบริษทั  
 กลุ่มลูกค้าของบริษทั แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้า End Users และกลุ่มลูกคา้ตัวแทนจ าหน่าย ปี 2560 บริษทัมี
รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ End Users คิดเป็นสดัส่วน 71% และกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นสดัส่วน 29% โดยกลุ่ม
ลูกคา้ End Users กระจายอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัท่ีเป็นลูกคา้
ของบริษทัได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนประมาณ 16% อุตสาหกรรมยานยนต์ 14% อุตสาหกรรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 12% อุตสาหกรรมอาหาร 11% อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 3% และมีกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ สดัส่วนประมาณ 8% 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
 ปี 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 139.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 14.13% ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้าง
โครงการฯ  อยา่งไรกต็าม อตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และใหบ้ริการในกลุ่ม SAFETY และ CE เพ่ิมข้ึน เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงมีจ านวนเพ่ิมข้ึน และมีตน้ทุนสินคา้ลดลง
จากค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน 
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วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจท่ีส าคญัในดา้น
ต่างๆ ในรอบปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 (รูปแบบซีดีรอม) 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงาน
ประจ าปีแบบเป็นรูปเล่มไดท่ี้หนา้หอ้งประชุม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สรุปผลการ
ด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรอบปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และ
รายงานสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 985.84 ลา้นบาท ลดลง 10.21% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
รายไดจ้ากการขายและให้บริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัรับงานก่อสร้างประปาชุมชนลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2559และปี 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 139.28 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากมีตน้ทุนส่วน
เพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้างประปาชุมชน 
 ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจ านวน 269.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ขายจ านวน 91.62 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 178.20 ลา้นบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารส่วนใหญ่มีจ านวนลดลง เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในช่วงคร่ึงปีหลงั อย่างไรก็
ตาม มีค่าใชจ่้ายในขายและบริหารบางรายการท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชัน่พนกังานขาย ท่ี
เพ่ิมข้ึนตามการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมรายการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีกลุ่ม
ผูรั้บเหมาจ านวน 59.65 ลา้นบาท การประมาณการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์คร่ืองขุดเจาะบาดาล จ านวน 10 ลา้นบาท และ
ค่าปรับงานล่าชา้ 4.67 ลา้นบาท จึงท าใหปี้ 2560 บริษทัมีผลขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงินจ านวน 121.71 ลา้นบาท 
โดยมีรายไดภ้าษีเงินได ้17.50 ลา้นบาท ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 117.48 
ลา้นบาท 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 
 ปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ลา้นบาท ลดลง 112.15 ลา้นบาท หรือ 
10.21% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท โดย ปี 2560 มีรายได้
จากการขาย 863.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 46.84 ลา้นบาท หรือ 5.74% มาจากการขายสินคา้ในกลุ่ม SAFETY 
และ CE เพ่ิมข้ึน 
 ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการมีจ านวน 122.47 ลา้นบาท ลดลง 158.99 ลา้นบาท หรือ 56.49% เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน เน่ืองจากมีรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า 
 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY 715.18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4.05% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตวัเพ่ิมข้ึน
เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนบัสนุนจากทั้งภาคการส่งออกและความตอ้งการในประเทศ โดยเฉพาะการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกท่ีฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ท าให้ลูกค้าของบริษัทซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ มีความตอ้งการสินคา้และบริการของบริษทัเพ่ิมข้ึน โดยรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการในกลุ่มสินคา้เทคนิค นอกจากน้ี บริษทัยงัมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้ในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  
 

 ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจ านวน 163.84 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 33.54 ลา้นบาท หรือ 25.74% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ขยาย
ก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ตามตลาดการส่งออกท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน  
 รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ านวน 
106.83 ลา้นบาท ลดลง 173.50 ลา้นบาท หรือ 61.89%  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากรับรู้รายไดจ้ากงานรับเหมา
ก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง และการบนัทึกรายการค่าปรับงานล่าชา้เป็นรายการหักรายไดง้านรับเหมา
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นระบบบ าบดัน ้าส าหรับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าของบริษทั  
 กลุ่มลูกค้าของบริษทั แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้า End Users และกลุ่มลูกคา้ตัวแทนจ าหน่าย ปี 2560 บริษทัมี
รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ End Users คิดเป็นสดัส่วน 71% และกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นสดัส่วน 29% โดยกลุ่ม
ลูกคา้ End Users กระจายอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัท่ีเป็นลูกคา้
ของบริษทัได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนประมาณ 16% อุตสาหกรรมยานยนต์ 14% อุตสาหกรรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 12% อุตสาหกรรมอาหาร 11% อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 3% และมีกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ สดัส่วนประมาณ 8% 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
 ปี 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 139.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 14.13% ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้าง
โครงการฯ  อยา่งไรกต็าม อตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และใหบ้ริการในกลุ่ม SAFETY และ CE เพ่ิมข้ึน เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงมีจ านวนเพ่ิมข้ึน และมีตน้ทุนสินคา้ลดลง
จากค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน 
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 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจ านวน 269.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จ านวน 91.62 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 178.20 ลา้นบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม
รายการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีกลุ่มผูรั้บเหมาจ านวน 59.65 ลา้นบาท การประมาณการด้อยค่า
สินทรัพยเ์คร่ืองขุดเจาะบาดาล จ านวน 10 ลา้นบาท และค่าปรับงานล่าชา้ 4.67 ลา้นบาท โดยมีตน้ทุนทางการเงิน 
13.27 ลา้นบาท ท าให้ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุน 117.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการขาดทุน 11.81% และมี ROE -
39.98% และ ROA -13.92% 
 

ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 
 ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 787.48 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 173.47 ลา้น
บาท หรือ 18.05% สินทรัพยท่ี์ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิลดลงจากการตั้งส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับจ านวน 129.67 ลา้นบาท และมีมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่าย
ล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาส าหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจ านวน 160.69 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 43.42 ลา้นบาท  
 ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ านวน 210.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนหลกัจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ า
ประกนัจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 18.53 ลา้นบาท โดยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการดอ้ยค่าเคร่ืองจกัรส าหรับ
ขดุเจาะบาดาลในธุรกิจน ้าจ านวน 10 ลา้นบาท และลดลงจากการตดัจ าหน่ายรถยนตจ์ านวน 6.96 ลา้นบาท 
 บริษทัมีหน้ีสินรวม 553.36 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 56.59 ลา้นบาท หรือ 9.28% 
โดยมีหน้ีสินท่ีลดลงหลกัจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 27.09 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสิน
จากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 52.11 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับเป็นตน้ทุนการก่อสร้าง โดยมีเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 
39.91 ลา้นบาท 
 ดา้นหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 7.14 ลา้นบาท โดยมีหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 2.46 
ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 235.43 ลา้นบาท ลดลงเน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ
ส าหรับงวดจ านวน 117.48  ลา้นบาท 
 อตัราส่วนสภาพคล่องปี 2560 เท่ากบั 1.19 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2.35 เท่า 
 

ผลการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการ ปี 2560  
 บริษทัไดรั้บผลการประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดีเลิศ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 และไดรั้บผลการประเมิน
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 100 คะแนนเตม็ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ 
CAC ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 
 โดยในปี 2560 บริษทัยงัคงติดตามและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนั
และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง กิจกรรมท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่  
 - การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงยงัไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยจัดท ารูปเล่มแจกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัให้
บุคคลภายนอกทราบ 
 - การจัดกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนภายในองค์กรตระหนักถึง
ความส าคญัเร่ืองการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 - ส่ือสารไปยงัคู่คา้และลูกคา้ใหรั้บทราบและร่วมด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
และนโยบายงดรับและใหข้องขวญัของบริษทั 
 

การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 บริษทัเขา้ร่วมตอบแบบประเมินความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกปี เพ่ือน า
ขอ้มูลผลการประเมินท่ีไดรั้บมาปรับปรุงพฒันาดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอยา่งต่อเน่ือง โดยปี 2560 บริษทัไดรั้บผล
การประเมินท่ี 51 คะแนน มีการพฒันาท่ีดีข้ึนจากปี 2559 ท่ีไดรั้บผลประเมินท่ี 36 คะแนน  
 และในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยืน แยกเล่มจากรายงานประจ าปี ตามมาตรฐานกรอบการ
รายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นท่ี 4 เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดท้ราบถึงแนวทางในการบริหาร
จดัการอยา่งย ัง่ยืน และผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ทิศทางการด าเนินธุรกจิในปี 2561  
โดยอา้งอิงขอ้มูลการน าเสนอจากิจกรรมพบปะนกัลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ บริษทัไดพิ้จารณาปรับวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ เป็นดงัน้ี 
วิสยัทศัน:์ 

“เป็นบริษทัชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความยัง่ยืน ในธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม” 
พนัธกิจ: 

- มุ่งเนน้การเติบโตโดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
- ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอยา่ง    
   ผูเ้ช่ียวชาญ  
- สร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
- มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
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 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจ านวน 269.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จ านวน 91.62 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 178.20 ลา้นบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม
รายการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีกลุ่มผูรั้บเหมาจ านวน 59.65 ลา้นบาท การประมาณการด้อยค่า
สินทรัพยเ์คร่ืองขุดเจาะบาดาล จ านวน 10 ลา้นบาท และค่าปรับงานล่าชา้ 4.67 ลา้นบาท โดยมีตน้ทุนทางการเงิน 
13.27 ลา้นบาท ท าให้ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุน 117.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการขาดทุน 11.81% และมี ROE -
39.98% และ ROA -13.92% 
 

ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 
 ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 787.48 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 173.47 ลา้น
บาท หรือ 18.05% สินทรัพยท่ี์ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิลดลงจากการตั้งส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับจ านวน 129.67 ลา้นบาท และมีมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่าย
ล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาส าหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจ านวน 160.69 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 43.42 ลา้นบาท  
 ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ านวน 210.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนหลกัจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ า
ประกนัจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 18.53 ลา้นบาท โดยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการดอ้ยค่าเคร่ืองจกัรส าหรับ
ขดุเจาะบาดาลในธุรกิจน ้าจ านวน 10 ลา้นบาท และลดลงจากการตดัจ าหน่ายรถยนตจ์ านวน 6.96 ลา้นบาท 
 บริษทัมีหน้ีสินรวม 553.36 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 56.59 ลา้นบาท หรือ 9.28% 
โดยมีหน้ีสินท่ีลดลงหลกัจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 27.09 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสิน
จากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 52.11 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับเป็นตน้ทุนการก่อสร้าง โดยมีเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 
39.91 ลา้นบาท 
 ดา้นหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 7.14 ลา้นบาท โดยมีหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 2.46 
ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 235.43 ลา้นบาท ลดลงเน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ
ส าหรับงวดจ านวน 117.48  ลา้นบาท 
 อตัราส่วนสภาพคล่องปี 2560 เท่ากบั 1.19 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2.35 เท่า 
 

ผลการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการ ปี 2560  
 บริษทัไดรั้บผลการประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดีเลิศ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 และไดรั้บผลการประเมิน
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 100 คะแนนเตม็ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ 
CAC ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 
 โดยในปี 2560 บริษทัยงัคงติดตามและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนั
และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง กิจกรรมท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่  
 - การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงยงัไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยจัดท ารูปเล่มแจกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัให้
บุคคลภายนอกทราบ 
 - การจัดกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนภายในองค์กรตระหนักถึง
ความส าคญัเร่ืองการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 - ส่ือสารไปยงัคู่คา้และลูกคา้ใหรั้บทราบและร่วมด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
และนโยบายงดรับและใหข้องขวญัของบริษทั 
 

การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 บริษทัเขา้ร่วมตอบแบบประเมินความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกปี เพ่ือน า
ขอ้มูลผลการประเมินท่ีไดรั้บมาปรับปรุงพฒันาดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอยา่งต่อเน่ือง โดยปี 2560 บริษทัไดรั้บผล
การประเมินท่ี 51 คะแนน มีการพฒันาท่ีดีข้ึนจากปี 2559 ท่ีไดรั้บผลประเมินท่ี 36 คะแนน  
 และในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยืน แยกเล่มจากรายงานประจ าปี ตามมาตรฐานกรอบการ
รายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นท่ี 4 เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดท้ราบถึงแนวทางในการบริหาร
จดัการอยา่งย ัง่ยืน และผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ทิศทางการด าเนินธุรกจิในปี 2561  
โดยอา้งอิงขอ้มูลการน าเสนอจากิจกรรมพบปะนกัลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ บริษทัไดพิ้จารณาปรับวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ เป็นดงัน้ี 
วิสยัทศัน:์ 

“เป็นบริษทัชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความยัง่ยืน ในธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม” 
พนัธกิจ: 

- มุ่งเนน้การเติบโตโดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
- ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอยา่ง    
   ผูเ้ช่ียวชาญ  
- สร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
- มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
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- สร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง 
 

กลยุทธ์การเตบิโต: 
โดยกลยุทธ์องค์กรท่ี มุ่งเน้นการเติบโต  ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจมุ่งเน้น  SPEED เช่น  การปรับปรุง

กระบวนการต่างๆให้สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดา้นกลยุทธ์ระดบัฟังก์ชัน่มุ่งเนน้เร่ืองความ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญ (EXPERT) และดา้นการบริหารจดัการตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย 
 

แนวโน้มภาพรวมการด าเนินงานปี 2561: 
ปี 2561 บริษทัตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายไดท่ี้ประมาณ 10-12% จากปี 2560 หรือประมาณ 1,100 ลา้น

บาท โดยสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ SAFETY ท่ี 78% โดยคาดว่าจะเติบโตข้ึนจากปี 2560 ประมาณ 20% และมี
สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE ท่ี 16% โดยคาดวา่จะเติบโตข้ึนจากปี 2560 ประมาณ 10% ดา้นสดัส่วนรายไดจ้าก
ธุรกิจน ้ าจะลดลงอยู่ท่ี 6% ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 40% เน่ืองจากยงัมีปัญหาการส่งมอบงานโครงการภาครัฐ
ล่าชา้ จึงชะลอการรับงาน 
 

ภาพรวมตลาด/โอกาสในการเตบิโต: 
เศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวั จากแผนการขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ดว้ยยทุธศาสตช์าติ Smart Industry + 

Smart Citi + Smart People การพฒันาภาคอุตสาหกรรมตาม New S-Curve ท่ีต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม รวมถึง
การพัฒนาโครงการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก หรือ EEC ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  
 

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ SAFETY: 
- มุ่งเนน้ดูแลกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้อย่างต่อเน่ือง โดยการพฒันาการขายและให้บริการอย่าง

ผูเ้ช่ียวชาญ การใหบ้ริการหลงัการขาย การใหค้วามรู้หรือบริการฝึกอบรม รวมถึงการพฒันาสินคา้และบริการใหม่ท่ี
ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ หรือการออกแบบสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย นอกจากน้ี บริษทัยงั
มุ่งเนน้ขยายลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน   

- การขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ มุ่งเนน้ขยายลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆตามโครงการภาครัฐ รวมถึง
ลูกคา้ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์และการพฒันาการขายสินคา้ Online เพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเพ่ิมข้ึน 

- ตลาด CLMV มุ่งเนน้การเพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายในตลาด CLMV และการเพ่ิมยอดขายสินคา้ House Brand 
(Synos) ในตลาด CLMV 
 

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ CE: 
มุ่งเนน้การรักษาฐานลูกคา้เดิม สินคา้ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นการใช้แลว้ท้ิง ท่ีตอ้งมีการ

สัง่ซ้ืออยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงมุ่งเนน้การบริหารคลงัสินคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ การบริหารตน้ทุนสินคา้ และ
ส่งมอบอย่างตรงเวลา รวมถึงการร่วมมือกบัผูผ้ลิตในการพฒันาปรับปรุงสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละราย  
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กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ WATER: 
มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน การพัฒนาปรับปรุงทีมงาน และกระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การร่วมมือกบัผูผ้ลิต ในการออกแบบ หรือใช้เทคโนโลยีด้านระบบน ้ าให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยแบ่งการด าเนินหลกัออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การใหบ้ริการ ออกแบบ ผลิตระบบฯ เป็นลกัษณะ
งาน project  2. การใหบ้ริการหลงัการขาย และ 3. การจดัจ าหน่ายสินคา้ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

ดา้นงานโครงการภาครัฐ จะชะลอการรับงานใหม่ออกไปก่อน เพ่ือเร่งด าเนินงานโครงการฯท่ีมีอยู่
ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จ ควบคู่กบัการพฒันาทีมงาน และพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ใหส้ามารถรองรับงานภาครัฐได ้โดยไม่เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก  

 

ประธานฯ ขอตอบค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้โดยคุณเกียรติ สุมงคลธนกลุ ดงัน้ี 
1. เงินค่าปรับท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูรั้บเหมา (กลบัมาเป็นรายได)้ เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ และคาดว่าจะ

ไดรั้บเม่ือไหร่ 
บริษทัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกบัผูรั้บเหมาทุกรายท่ีมีปัญหาแลว้ ปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอน

กระบวนการของศาล ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควรประมาณ 2-3 ปี  
2. ปี 2561 ยงัจะมีการบนัทึกขาดทุนอีกหรือไม่ จากโครงการท่ียงัไม่เสร็จ และยงัไม่ไดต้ั้งส ารอง 
บริษทัฯ รับงานมาร่วม 170โครงการตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา ตอ้งยอมรับว่าท่ีผ่านเราขาดประสบการณ์ 

และมีปัจจยัเป็นผลกระทบท่ีไม่สามารถควบคุมไดจึ้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการล่าชา้  ซ่ึงบริษทัมีความ
รับผิดชอบและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เร่งรัดงานให้แลว้เสร็จตามก าหนดโดยเร็ว ปัจจุบันยงัคงเหลืออยู่ 5 
โครงการ มี 2 โครงการท่ีแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบ ยงัคงเหลืออีก 3 โครงการอยู่ในขั้นตอนเจรจาค่าวา่จะสามารถปิด
งานไดใ้นเดือนพฤษภาคม ศกน้ี 

ส าหรับเร่ืองการบนัทึกค่าใชจ่้ายพิเศษ จากงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทัไดป้ระเมินและบนัทึกตั้ง
ส ารองค่าใชจ่้ายไปทั้งหมดแลว้ แต่อาจจะมีบนัทึกเพ่ิมเติมในปี 2561 ประมาณ 2-3 ลา้นบาทตามท่ี CEO ไดเ้คยแจง้
ในกิจกรรม Opportunity day ท่ีผา่นมา  

3. มีการทบทวนถึงความผิดพลาดจากโครงการน้ีอยา่งไร (ขาดทุน 2 ปี หลายร้อยลา้นบาท) 
บมจ. ผลธญัญะ เติบโตอย่างต่อเน่ือง มีก าไรสุทธิประมาณ 40 ลา้นบาท/ปี ธุรกิจ SAFETY เป็นหลกัยงัมี

ความสามารถในการแข่งขนั ตอ้งยอมรับวา่ในปี 2559 รัฐบาลมีโครงการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ บริษทัด าเนินธุรกิจ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม มีศกัยภาพในการบริหารจดัการน ้า และไดต้รวจสอบขอ้มูลเพ่ือ
ความเช่ือมัน่ก่อนด าเนินงาน แต่เน่ืองจากยงัไม่มีประสบการณ์ อาจรับงานเกินตวัถึง 170โครงการ อีกทั้งปัจจยั
กระทบหลายดา้นทั้งสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอ้ม และขาดแคลนแรงงานพ้ืนท่ี จึงท าให้การด าเนินงานล่าชา้ โดย
คณะกรรมการบริษทัยอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการรอบพิเศษถึง 6 คร้ังเพ่ือ
ติดตามสถานะงานโครงการต่อเน่ืองทุกสองสปัดาห์ รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็น และ
มีนโยบายใหเ้ร่งรัดด าเนินการก่อสร้างโครงการท่ีมีในมือทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงจะสามารถรับงานใหม่เพ่ิม ณ 
ขณะน้ี บริษทัยงัไม่มีแผนรับงานโครงการก่อสร้างประปาชุมชนเพ่ิมเติมจนกว่าจะส่งมอบงานทั้งหมด แลว้ค่อย
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หนา้ 11 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

- สร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง 
 

กลยุทธ์การเตบิโต: 
โดยกลยุทธ์องค์กรท่ี มุ่งเน้นการเติบโต  ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจมุ่งเน้น  SPEED เช่น  การปรับปรุง

กระบวนการต่างๆให้สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดา้นกลยุทธ์ระดบัฟังก์ชัน่มุ่งเนน้เร่ืองความ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญ (EXPERT) และดา้นการบริหารจดัการตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย 
 

แนวโน้มภาพรวมการด าเนินงานปี 2561: 
ปี 2561 บริษทัตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายไดท่ี้ประมาณ 10-12% จากปี 2560 หรือประมาณ 1,100 ลา้น

บาท โดยสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ SAFETY ท่ี 78% โดยคาดว่าจะเติบโตข้ึนจากปี 2560 ประมาณ 20% และมี
สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE ท่ี 16% โดยคาดวา่จะเติบโตข้ึนจากปี 2560 ประมาณ 10% ดา้นสดัส่วนรายไดจ้าก
ธุรกิจน ้ าจะลดลงอยู่ท่ี 6% ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 40% เน่ืองจากยงัมีปัญหาการส่งมอบงานโครงการภาครัฐ
ล่าชา้ จึงชะลอการรับงาน 
 

ภาพรวมตลาด/โอกาสในการเตบิโต: 
เศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวั จากแผนการขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ดว้ยยทุธศาสตช์าติ Smart Industry + 

Smart Citi + Smart People การพฒันาภาคอุตสาหกรรมตาม New S-Curve ท่ีต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม รวมถึง
การพัฒนาโครงการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก หรือ EEC ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  
 

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ SAFETY: 
- มุ่งเนน้ดูแลกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้อย่างต่อเน่ือง โดยการพฒันาการขายและให้บริการอย่าง

ผูเ้ช่ียวชาญ การใหบ้ริการหลงัการขาย การใหค้วามรู้หรือบริการฝึกอบรม รวมถึงการพฒันาสินคา้และบริการใหม่ท่ี
ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ หรือการออกแบบสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย นอกจากน้ี บริษทัยงั
มุ่งเนน้ขยายลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน   

- การขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ มุ่งเนน้ขยายลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆตามโครงการภาครัฐ รวมถึง
ลูกคา้ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์และการพฒันาการขายสินคา้ Online เพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเพ่ิมข้ึน 

- ตลาด CLMV มุ่งเนน้การเพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายในตลาด CLMV และการเพ่ิมยอดขายสินคา้ House Brand 
(Synos) ในตลาด CLMV 
 

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ CE: 
มุ่งเนน้การรักษาฐานลูกคา้เดิม สินคา้ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นการใช้แลว้ท้ิง ท่ีตอ้งมีการ

สัง่ซ้ืออยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงมุ่งเนน้การบริหารคลงัสินคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ การบริหารตน้ทุนสินคา้ และ
ส่งมอบอย่างตรงเวลา รวมถึงการร่วมมือกบัผูผ้ลิตในการพฒันาปรับปรุงสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละราย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 12 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ WATER: 
มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน การพัฒนาปรับปรุงทีมงาน และกระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การร่วมมือกบัผูผ้ลิต ในการออกแบบ หรือใช้เทคโนโลยีด้านระบบน ้ าให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยแบ่งการด าเนินหลกัออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การใหบ้ริการ ออกแบบ ผลิตระบบฯ เป็นลกัษณะ
งาน project  2. การใหบ้ริการหลงัการขาย และ 3. การจดัจ าหน่ายสินคา้ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

ดา้นงานโครงการภาครัฐ จะชะลอการรับงานใหม่ออกไปก่อน เพ่ือเร่งด าเนินงานโครงการฯท่ีมีอยู่
ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จ ควบคู่กบัการพฒันาทีมงาน และพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ใหส้ามารถรองรับงานภาครัฐได ้โดยไม่เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก  

 

ประธานฯ ขอตอบค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้โดยคุณเกียรติ สุมงคลธนกลุ ดงัน้ี 
1. เงินค่าปรับท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูรั้บเหมา (กลบัมาเป็นรายได)้ เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ และคาดว่าจะ

ไดรั้บเม่ือไหร่ 
บริษทัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกบัผูรั้บเหมาทุกรายท่ีมีปัญหาแลว้ ปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอน

กระบวนการของศาล ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควรประมาณ 2-3 ปี  
2. ปี 2561 ยงัจะมีการบนัทึกขาดทุนอีกหรือไม่ จากโครงการท่ียงัไม่เสร็จ และยงัไม่ไดต้ั้งส ารอง 
บริษทัฯ รับงานมาร่วม 170โครงการตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา ตอ้งยอมรับว่าท่ีผ่านเราขาดประสบการณ์ 

และมีปัจจยัเป็นผลกระทบท่ีไม่สามารถควบคุมไดจึ้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการล่าชา้  ซ่ึงบริษทัมีความ
รับผิดชอบและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เร่งรัดงานให้แลว้เสร็จตามก าหนดโดยเร็ว ปัจจุบันยงัคงเหลืออยู่ 5 
โครงการ มี 2 โครงการท่ีแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบ ยงัคงเหลืออีก 3 โครงการอยู่ในขั้นตอนเจรจาค่าวา่จะสามารถปิด
งานไดใ้นเดือนพฤษภาคม ศกน้ี 

ส าหรับเร่ืองการบนัทึกค่าใชจ่้ายพิเศษ จากงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทัไดป้ระเมินและบนัทึกตั้ง
ส ารองค่าใชจ่้ายไปทั้งหมดแลว้ แต่อาจจะมีบนัทึกเพ่ิมเติมในปี 2561 ประมาณ 2-3 ลา้นบาทตามท่ี CEO ไดเ้คยแจง้
ในกิจกรรม Opportunity day ท่ีผา่นมา  

3. มีการทบทวนถึงความผิดพลาดจากโครงการน้ีอยา่งไร (ขาดทุน 2 ปี หลายร้อยลา้นบาท) 
บมจ. ผลธญัญะ เติบโตอย่างต่อเน่ือง มีก าไรสุทธิประมาณ 40 ลา้นบาท/ปี ธุรกิจ SAFETY เป็นหลกัยงัมี

ความสามารถในการแข่งขนั ตอ้งยอมรับวา่ในปี 2559 รัฐบาลมีโครงการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ บริษทัด าเนินธุรกิจ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม มีศกัยภาพในการบริหารจดัการน ้า และไดต้รวจสอบขอ้มูลเพ่ือ
ความเช่ือมัน่ก่อนด าเนินงาน แต่เน่ืองจากยงัไม่มีประสบการณ์ อาจรับงานเกินตวัถึง 170โครงการ อีกทั้งปัจจยั
กระทบหลายดา้นทั้งสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอ้ม และขาดแคลนแรงงานพ้ืนท่ี จึงท าให้การด าเนินงานล่าชา้ โดย
คณะกรรมการบริษทัยอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการรอบพิเศษถึง 6 คร้ังเพ่ือ
ติดตามสถานะงานโครงการต่อเน่ืองทุกสองสปัดาห์ รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็น และ
มีนโยบายใหเ้ร่งรัดด าเนินการก่อสร้างโครงการท่ีมีในมือทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงจะสามารถรับงานใหม่เพ่ิม ณ 
ขณะน้ี บริษทัยงัไม่มีแผนรับงานโครงการก่อสร้างประปาชุมชนเพ่ิมเติมจนกว่าจะส่งมอบงานทั้งหมด แลว้ค่อย
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หนา้ 13 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ประเมินสถานการณ์อีกคร้ัง และในอนาคตหากบริษทัมีการรับงานใหม่ มีความพร้อมและความมัน่ใจวา่จะสามารถ
ด าเนินงานใหมี้ผลก าไรไดอ้ยา่งแน่นอน 

ประธานฯ แสดงความเห็นว่า บมจ.ผลธัญญะ มีสมรรถภาพหลกัในการจดัการทางดา้นธุรกิจ SAFETY 
และ CE ไปไดดี้  ส่วนผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2561  เป็นท่ีน่าพอใจ  ส่วนธุรกิจ WATER ของบริษทั ผล   
วอเตอร์ จ ากดั ฝ่ายบริหารเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าทิศทาง Industrial water treatment มีศกัยภาพ จากท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้มีผลเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาปรับแผนด าเนินงานและเตรียมความพร้อมใหม้ัน่ใจท่ีจะรับงานโครงการ
ใหม่ในอนาคต 

4. จะมีผลกระทบกบัสภาพคล่องของบริษทัหรือไม่ และจะกระทบธุรกิจอ่ืนของบริษทัหรือไม่ 
ประธานฯ บริษทัไดด้ าเนินการทยอยส่งมอบงานโครงการฯ ไดเ้กือบทั้งหมด และสามารถเรียกเก็บเงิน

ตามปริมาณงานท่ีแลว้เสร็จและส่งมอบงานแลว้ มีความสามารถบริหารจดัการสภาพคล่องไดเ้พียงพอและไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัแต่อยา่งใด 

 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 
 

 ประธานฯ แถลงว่าค าถามล่วงหน้าจากผูถื้อหุ้นท่ีสอบถามเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบค าถามดงักล่าวแลว้ตามขา้งตน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 นายวลัลภา จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  
 สอบถามว่า บจ. ผล วอเตอร์ มีผลขาดทุน 61% ทั้งท่ีธุรกิจหลกัไปไดดี้ ทิศทางด าเนินธุรกิจของ ผล วอ
เตอร์จะท าอย่างไรต่อไป บริษทัรับงานร่วม 170 โครงการ มีการจดัจา้งผูรั้บเหมาก่ีราย แสดงว่าผูรั้บเหมาแต่ละ
รายรับงานมากเกินไปจึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ และเสนอแนะให้พิจารณาอย่างถ่ีถว้นก่อนรับงาน 
และสอบถามสถานะการฟ้องร้องคดี 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ช้ีแจงว่ามีผูรั้บเหมาประมาณ 20 ราย ซ่ึงอาจมีบางรายท่ีเห็นว่ามีศกัยภาพอยู่ใน
โซนเดียวกนัจึงให้งานต่อเน่ือง ในช่วงแรกไม่มีปัญหาแต่มาเกิดในช่วงหลงัท่ีมีผลกระทบจากขาดแคลนแรงงาน
พ้ืนท่ี ส าหรับการฟ้องร้องเกือบ 40 คดีท่ีไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาล อยู่ในกระบวนการช้ีแจงขอ้เท็จจริง สืบพยานตาม
กระบวนการขั้นตอน  
 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ  
 บริษัทมีมุมมองในธุรกิจ Industrial Water อย่างไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา คิดจะท าแบบเดิมอีก
หรือไม่ 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงว่าการด าเนินงานของภาคเอกชนแตกต่างจากราชการ การรับงาน
บ าบดัน ้ าระหว่างหน่วยงานราชการกบัเอกชนมีขอ้จ ากดัไม่เหมือนกนั งานเอกชนจะมีความยืดหยุ่น เจรจาตาม
ขอ้เทจ็จริง แต่งานราชการอา้งอิงกบักฏระเบียบท่ีเคร่งครัดกวา่ แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัตอ้งประเมินประสบการณ์ท่ี

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 14 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ผา่นมา ทั้งความเส่ียงการด าเนินงานโครงการ และการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีคุณภาพสามารถไวว้างใจได ้การบริหาร
จดัการเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีดี มีความเช่ือมัน่ไดว้า่สามารถรับงานในอนาคตอนัใกล ้
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2560 
 
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ  กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ โดยไม่มีเง่ือนไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ตามหลกัการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจ าปี 2560 (หนา้ 108-164) รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2560 (หน้า 27-30) ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารแถลงต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 2  
 

 ประธานฯ  กล่าวสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
รายละเอียดตามขอ้มูลเปรียบเทียบดงัขา้งล่างน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 787.48 960.95 750.36 926.23 
หน้ีสินรวม 553.36 609.95 521.78 569.91 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้)  202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 235.43 352.31 228.58 356.32 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 985.84 1,097.99 912.12 1,056.40 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (116.88) (15.30) (127.73) (12.67) 
ขาดทุนสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  (117.48) (15.25) (127.73) (12.67) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.58) (0.08) (0.63) (0.07) 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 13 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ประเมินสถานการณ์อีกคร้ัง และในอนาคตหากบริษทัมีการรับงานใหม่ มีความพร้อมและความมัน่ใจวา่จะสามารถ
ด าเนินงานใหมี้ผลก าไรไดอ้ยา่งแน่นอน 

ประธานฯ แสดงความเห็นว่า บมจ.ผลธัญญะ มีสมรรถภาพหลกัในการจดัการทางดา้นธุรกิจ SAFETY 
และ CE ไปไดดี้  ส่วนผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2561  เป็นท่ีน่าพอใจ  ส่วนธุรกิจ WATER ของบริษทั ผล   
วอเตอร์ จ ากดั ฝ่ายบริหารเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าทิศทาง Industrial water treatment มีศกัยภาพ จากท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้มีผลเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาปรับแผนด าเนินงานและเตรียมความพร้อมใหม้ัน่ใจท่ีจะรับงานโครงการ
ใหม่ในอนาคต 

4. จะมีผลกระทบกบัสภาพคล่องของบริษทัหรือไม่ และจะกระทบธุรกิจอ่ืนของบริษทัหรือไม่ 
ประธานฯ บริษทัไดด้ าเนินการทยอยส่งมอบงานโครงการฯ ไดเ้กือบทั้งหมด และสามารถเรียกเก็บเงิน

ตามปริมาณงานท่ีแลว้เสร็จและส่งมอบงานแลว้ มีความสามารถบริหารจดัการสภาพคล่องไดเ้พียงพอและไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัแต่อยา่งใด 

 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจากผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดไป 
 

 ประธานฯ แถลงว่าค าถามล่วงหน้าจากผูถื้อหุ้นท่ีสอบถามเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบค าถามดงักล่าวแลว้ตามขา้งตน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 นายวลัลภา จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  
 สอบถามว่า บจ. ผล วอเตอร์ มีผลขาดทุน 61% ทั้งท่ีธุรกิจหลกัไปไดดี้ ทิศทางด าเนินธุรกิจของ ผล วอ
เตอร์จะท าอย่างไรต่อไป บริษทัรับงานร่วม 170 โครงการ มีการจดัจา้งผูรั้บเหมาก่ีราย แสดงว่าผูรั้บเหมาแต่ละ
รายรับงานมากเกินไปจึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ และเสนอแนะให้พิจารณาอย่างถ่ีถว้นก่อนรับงาน 
และสอบถามสถานะการฟ้องร้องคดี 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ช้ีแจงว่ามีผูรั้บเหมาประมาณ 20 ราย ซ่ึงอาจมีบางรายท่ีเห็นว่ามีศกัยภาพอยู่ใน
โซนเดียวกนัจึงให้งานต่อเน่ือง ในช่วงแรกไม่มีปัญหาแต่มาเกิดในช่วงหลงัท่ีมีผลกระทบจากขาดแคลนแรงงาน
พ้ืนท่ี ส าหรับการฟ้องร้องเกือบ 40 คดีท่ีไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาล อยู่ในกระบวนการช้ีแจงขอ้เท็จจริง สืบพยานตาม
กระบวนการขั้นตอน  
 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ  
 บริษัทมีมุมมองในธุรกิจ Industrial Water อย่างไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา คิดจะท าแบบเดิมอีก
หรือไม่ 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงว่าการด าเนินงานของภาคเอกชนแตกต่างจากราชการ การรับงาน
บ าบดัน ้ าระหว่างหน่วยงานราชการกบัเอกชนมีขอ้จ ากดัไม่เหมือนกนั งานเอกชนจะมีความยืดหยุ่น เจรจาตาม
ขอ้เทจ็จริง แต่งานราชการอา้งอิงกบักฏระเบียบท่ีเคร่งครัดกวา่ แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัตอ้งประเมินประสบการณ์ท่ี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 14 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ผา่นมา ทั้งความเส่ียงการด าเนินงานโครงการ และการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีคุณภาพสามารถไวว้างใจได ้การบริหาร
จดัการเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีดี มีความเช่ือมัน่ไดว้า่สามารถรับงานในอนาคตอนัใกล ้
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกในวาระน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2560 
 
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ  กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ โดยไม่มีเง่ือนไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ตามหลกัการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจ าปี 2560 (หนา้ 108-164) รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2560 (หน้า 27-30) ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารแถลงต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 2  
 

 ประธานฯ  กล่าวสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
รายละเอียดตามขอ้มูลเปรียบเทียบดงัขา้งล่างน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 787.48 960.95 750.36 926.23 
หน้ีสินรวม 553.36 609.95 521.78 569.91 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้)  202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 235.43 352.31 228.58 356.32 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 985.84 1,097.99 912.12 1,056.40 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (116.88) (15.30) (127.73) (12.67) 
ขาดทุนสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  (117.48) (15.25) (127.73) (12.67) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.58) (0.08) (0.63) (0.07) 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 15 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 35 115,641,617 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 
บตัรเสีย 0 0    0.0000 

    

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
             
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560  
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ และมีนโยบายท่ีจะจดัสรรก าไรประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีผลขาดทุนส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 117.48 ลา้นบาท มีผลกระทบจาก
ปัญหาการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนล่าชา้ต่อเน่ือง ท าให้เกิดค่าปรับงานล่าช้าและตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการ
เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ซ่ึงบริษทัฯ ได้ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าช้าของงานโครงการประปา
หมู่บา้นและโครงการขุดเจาะบาดาล เป็นตน้ทุนการก่อสร้างทั้งจ านวน หากบริษทัไดรั้บช าระค่าปรับดงักล่าวจาก 
ผูรั้บจา้งจะรับรู้เป็นรายไดต่้อไปในอนาคต  
 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2560 เน่ืองจากมีผลขาดทุนตามเหตุผลข้างต้น และไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตาม
กฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 สอบถามว่าบริษทัมีหน้ีสงสัยจะสูญและก าไรสะสมเป็นจ านวนเท่าใด เน่ืองจากปี 2558 มีก าไร 33 ลา้น
บาท 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 16 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ในฐานะผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า มียอดขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 119.51 ลา้นบาท (รวมขาดทุนสะสมในปี 2559 แลว้) จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
แก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617  หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 34 115,635,846 99.9950 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0   0.0000 
งดออกเสียง 1           5,771   0.0050 
บตัรเสีย 0                 0  0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 และไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็น
ส ารองตามกฎหมาย 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการพิจารณาวาระน้ี 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงได้
อยา่งอิสระ กรรมการท่ีครบก าหนดวาระอาจไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้  ดงันั้น  
รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีเพราะไดรั้บการเสนอใหเ้ลือกตั้ง
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงันั้น จึงขอให้คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ในฐานะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผูด้  าเนินการประชุมแทนประธานกรรมการในวาระน้ีและท าการช้ีแจงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการแก่ท่ีประชุมพิจารณา โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 2 คน คือ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ นาย
ธีรเดช จารุตั้งตรง เดินออกจากหอ้งประชุมไป 
 

 ส าหรับวาระน้ี บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ี
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ  
 

 ประธานฯ ช้ีแจงกรณีวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ตั้งแต่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ
อิสระในปี 2550 ไดยึ้ดถือตามแนวทางปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการอิสระตามแนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดทุนฯ  ใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจ พิจารณารายการระหว่างกนัดว้ย
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 15 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ  เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 35 115,641,617 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 
บตัรเสีย 0 0    0.0000 

    

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
             
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560  
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ และมีนโยบายท่ีจะจดัสรรก าไรประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีผลขาดทุนส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 117.48 ลา้นบาท มีผลกระทบจาก
ปัญหาการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนล่าชา้ต่อเน่ือง ท าให้เกิดค่าปรับงานล่าช้าและตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการ
เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ซ่ึงบริษทัฯ ได้ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าช้าของงานโครงการประปา
หมู่บา้นและโครงการขุดเจาะบาดาล เป็นตน้ทุนการก่อสร้างทั้งจ านวน หากบริษทัไดรั้บช าระค่าปรับดงักล่าวจาก 
ผูรั้บจา้งจะรับรู้เป็นรายไดต่้อไปในอนาคต  
 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2560 เน่ืองจากมีผลขาดทุนตามเหตุผลข้างต้น และไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตาม
กฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 สอบถามว่าบริษทัมีหน้ีสงสัยจะสูญและก าไรสะสมเป็นจ านวนเท่าใด เน่ืองจากปี 2558 มีก าไร 33 ลา้น
บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 16 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ในฐานะผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า มียอดขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 119.51 ลา้นบาท (รวมขาดทุนสะสมในปี 2559 แลว้) จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
แก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617  หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 34 115,635,846 99.9950 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0   0.0000 
งดออกเสียง 1           5,771   0.0050 
บตัรเสีย 0                 0  0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 และไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็น
ส ารองตามกฎหมาย 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการพิจารณาวาระน้ี 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงได้
อยา่งอิสระ กรรมการท่ีครบก าหนดวาระอาจไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้  ดงันั้น  
รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีเพราะไดรั้บการเสนอใหเ้ลือกตั้ง
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงันั้น จึงขอให้คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ในฐานะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผูด้  าเนินการประชุมแทนประธานกรรมการในวาระน้ีและท าการช้ีแจงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการแก่ท่ีประชุมพิจารณา โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 2 คน คือ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ นาย
ธีรเดช จารุตั้งตรง เดินออกจากหอ้งประชุมไป 
 

 ส าหรับวาระน้ี บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ี
แจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ  
 

 ประธานฯ ช้ีแจงกรณีวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ตั้งแต่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ
อิสระในปี 2550 ไดย้ึดถือตามแนวทางปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการอิสระตามแนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดทุนฯ  ใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจ พิจารณารายการระหว่างกนัดว้ย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 17 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรอบคอบ คณะกรรมการร่วมกนัก าหนดนโยบาย พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจาณาเร่ืองต่างๆอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการเติบโตตามค ามัน่สัญญา ใหค้ าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารใน
การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยความระมดัระวงั อีกทั้ ง มีการบริหารจดัการเร่ืองความเส่ียง (Risk 
Management) ในการประเมินความเส่ียงให้ครอบคลุมการด าเนินงานทุกดา้น บริษทัมี prospect ท่ีดีเพ่ือให้องค์กร
เกิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน จึงขอฝากความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน  
  

 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  กล่าวว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 ท่ี
ก าหนดใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัใหม่
อีกวาระหน่ึงกไ็ด ้ในปีน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

 1.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 2.  รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3.   ดร.พลัลภา เรืองรอง   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ   
         
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน ไดแ้ก่  1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง  2. 
รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ และ 3. ดร.พลัลภา เรืองรอง มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั ปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ระมดัระวงั มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คน เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัและหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวข้อง และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายละเอียดและคุณสมบติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 18 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละคนเป็นรายบุคคล และ
เก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการ
ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง  และหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไดเ้ชิญ
กรรมการทั้ง 3 คนกลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหน่ึง 
 

 5.1 นายธีรเดช จารุตั้งตรง (ด ารงต าแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617   หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 33 114,386,917 98.9150 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0 0.0000 
งดออกเสียง 2   1,254,700 1.0850 
บตัรเสีย 0                 0 0.0000 

  หมายเหตุ: กรรมการผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวนรวม  1,250,000 หุน้ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง 
 

 5.2 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 31 115,594,297 99.9591 

ไม่เห็นดว้ย 2        12,620 0.0109 
งดออกเสียง 2        34,700 0.0300 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

   หมายเหตุ: กรรมการผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวนรวม  30,000 หุน้ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง 

 5.3  ดร.พลัลภา เรืองรอง (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 32 114,224,417 98.7745 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0 0.0000 
งดออกเสียง 3   1,417,200 1.2255 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

 



31 / 73

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 17 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรอบคอบ คณะกรรมการร่วมกนัก าหนดนโยบาย พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจาณาเร่ืองต่างๆอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการเติบโตตามค ามัน่สัญญา ใหค้ าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารใน
การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยความระมดัระวงั อีกทั้ ง มีการบริหารจดัการเร่ืองความเส่ียง (Risk 
Management) ในการประเมินความเส่ียงให้ครอบคลุมการด าเนินงานทุกดา้น บริษทัมี prospect ท่ีดีเพ่ือให้องค์กร
เกิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน จึงขอฝากความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน  
  

 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  กล่าวว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 ท่ี
ก าหนดใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัใหม่
อีกวาระหน่ึงกไ็ด ้ในปีน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

 1.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 2.  รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3.   ดร.พลัลภา เรืองรอง   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ   
         
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน ไดแ้ก่  1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง  2. 
รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ และ 3. ดร.พลัลภา เรืองรอง มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั ปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ระมดัระวงั มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คน เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัและหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวข้อง และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายละเอียดและคุณสมบติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 18 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละคนเป็นรายบุคคล และ
เก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการ
ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง  และหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไดเ้ชิญ
กรรมการทั้ง 3 คนกลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหน่ึง 
 

 5.1 นายธีรเดช จารุตั้งตรง (ด ารงต าแหน่ง กรรมการ) 
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617   หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 33 114,386,917 98.9150 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0 0.0000 
งดออกเสียง 2   1,254,700 1.0850 
บตัรเสีย 0                 0 0.0000 

  หมายเหตุ: กรรมการผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวนรวม  1,250,000 หุน้ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง 
 

 5.2 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 31 115,594,297 99.9591 

ไม่เห็นดว้ย 2        12,620 0.0109 
งดออกเสียง 2        34,700 0.0300 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

   หมายเหตุ: กรรมการผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวนรวม  30,000 หุน้ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง 

 5.3  ดร.พลัลภา เรืองรอง (ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ) 
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้ 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 32 114,224,417 98.7745 

ไม่เห็นดว้ย 0                 0 0.0000 
งดออกเสียง 3   1,417,200 1.2255 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 19 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ นายธีรเดช จารุตั้งตรง (กรรมการ) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ)   และ 
ดร.พลัลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผลประกอบการบริษทั ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
รวมทั้ งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) มีความเห็นว่า
ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาดและใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา  
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 1 ลา้นบาท) เน่ืองจากมีการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร
ตามโครงสร้างองคก์รใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  ค่าเบ้ียประชุม  ต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
 คณะกรรมการบริษทั: ประธานกรรมการ  22,500 บาท 
    กรรมการ   15,000 บาท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย:  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    ประธานฯ  18,000 บาท 
    กรรมการ   12,000 บาท 
2. โบนสักรรมการ 

ปี 2560  งดจ่ายโบนสัแก่กรรมการ 
ปี 2561  ค่าเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการรวมกนั ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจ านวน 5 ลา้นบาท   
              ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

    ส่วนท่ี 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการประจ าปี 
    ส่วนท่ี 2. ค่าตอบแทน Incentive 10% ของก าไรส่วนเพ่ิม จากผลประกอบการปี 2558  
                       ในกรณีท่ีมีก าไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 ใหน้ ามาคิดเป็นโบนสัส่วนเพ่ิมแก่กรรมการ  

3. สิทธิประโยชนอ่ื์น  ไม่มี 
 หลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนัสแก่กรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และ
กรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน (หมายรวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตาม

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 20 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

สัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 นายวรีพงษ์ อศัวเสถียร มาประชุมดว้ยตนเอง  
 ในปีท่ีผ่านมาสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากให้พิจารณาปรับลดค่าเบ้ียประชุมกรรมการลง เน่ืองจากดู
ตวัเลขก าไรมีไม่มาก 
 ประธานฯ ช้ีแจงว่าในปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากบริษทัประสบภาวะขาดทุน เพ่ือช่วยลดภาระบริษทั ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นระยะเวลาหน่ึง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
ธนัวาคม 2560 และขยายเวลาอีก 6 เดือนส้ินสุดมิถุนายน 2561 โดยไดป้รับลดค่าเบ้ียประชุมกรรมการและชุดย่อย 
20% (เร่ิมตั้งแต่มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบนั) รวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ค่าบริหารด าเนินงานลดลง 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ นอกจากค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ยงัมีอ่ืนๆ ส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ไม่รับเบ้ียประชุม ปรับลดค่าใช้จ่ายภายในท่ีเขม้งวด เช่น การเบิกจ่ายค่าเดินทางตามใบเสร็จหรือ Fleet card/ ค่า
โทรศพัท์เหมาจ่ายผ่านเครือข่ายผูใ้หบ้ริการ/โทรศพัท์ภายในผ่านมือถือ ลดลงมาเกือบ 30% นอกจากน้ี ค่าเดินทาง
รถยนตห์รือเคร่ืองบิน เปรียบเทียบท่ีถูกกวา่ การดูงานต่างประเทศหากไม่ตรงกบังาน ใหง้ดฯลฯ 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 เสนอใหจ้ดัท ารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และแสดงรายละเอียดการปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ของกรรมการรายบุคคล เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังต่อไป  
 ประธานฯ ช้ีแจงว่าบริษยังัคงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา และในปี 2560 มีการปรับลด
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 20% (ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม) รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จ านวน 
2.03 ลา้นบาท ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดจ านวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและ
ชุดยอ่ย (หนา้ 79) และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (หนา้ 55) ในรายงานประจ าปี 2560 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงในวาระน้ี ซ่ึง
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 29 113,909,014 98.5017 

ไม่เห็นดว้ย 1           5,771 0.0050 
งดออกเสียง 5   1,726,832 1.4933 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

  หมายเหตุ: กรรมการผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวนรวม 1,726,832 หุน้ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 19 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ นายธีรเดช จารุตั้งตรง (กรรมการ) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ)   และ 
ดร.พลัลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผลประกอบการบริษทั ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
รวมทั้ งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) มีความเห็นว่า
ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาดและใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา  
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 1 ลา้นบาท) เน่ืองจากมีการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร
ตามโครงสร้างองคก์รใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  ค่าเบ้ียประชุม  ต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
 คณะกรรมการบริษทั: ประธานกรรมการ  22,500 บาท 
    กรรมการ   15,000 บาท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย:  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    ประธานฯ  18,000 บาท 
    กรรมการ   12,000 บาท 
2. โบนสักรรมการ 

ปี 2560  งดจ่ายโบนสัแก่กรรมการ 
ปี 2561  ค่าเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการรวมกนั ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจ านวน 5 ลา้นบาท   
              ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

    ส่วนท่ี 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการประจ าปี 
    ส่วนท่ี 2. ค่าตอบแทน Incentive 10% ของก าไรส่วนเพ่ิม จากผลประกอบการปี 2558  
                       ในกรณีท่ีมีก าไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 ใหน้ ามาคิดเป็นโบนสัส่วนเพ่ิมแก่กรรมการ  

3. สิทธิประโยชนอ่ื์น  ไม่มี 
 หลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนัสแก่กรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และ
กรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน (หมายรวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตาม

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 20 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

สัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 นายวรีพงษ์ อศัวเสถียร มาประชุมดว้ยตนเอง  
 ในปีท่ีผ่านมาสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากให้พิจารณาปรับลดค่าเบ้ียประชุมกรรมการลง เน่ืองจากดู
ตวัเลขก าไรมีไม่มาก 
 ประธานฯ ช้ีแจงว่าในปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากบริษทัประสบภาวะขาดทุน เพ่ือช่วยลดภาระบริษทั ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นระยะเวลาหน่ึง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
ธนัวาคม 2560 และขยายเวลาอีก 6 เดือนส้ินสุดมิถุนายน 2561 โดยไดป้รับลดค่าเบ้ียประชุมกรรมการและชุดย่อย 
20% (เร่ิมตั้งแต่มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบนั) รวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ค่าบริหารด าเนินงานลดลง 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ นอกจากค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ยงัมีอ่ืนๆ ส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ไม่รับเบ้ียประชุม ปรับลดค่าใช้จ่ายภายในท่ีเขม้งวด เช่น การเบิกจ่ายค่าเดินทางตามใบเสร็จหรือ Fleet card/ ค่า
โทรศพัท์เหมาจ่ายผ่านเครือข่ายผูใ้หบ้ริการ/โทรศพัท์ภายในผ่านมือถือ ลดลงมาเกือบ 30% นอกจากน้ี ค่าเดินทาง
รถยนตห์รือเคร่ืองบิน เปรียบเทียบท่ีถูกกวา่ การดูงานต่างประเทศหากไม่ตรงกบังาน ใหง้ดฯลฯ 
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 เสนอใหจ้ดัท ารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และแสดงรายละเอียดการปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ของกรรมการรายบุคคล เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังต่อไป  
 ประธานฯ ช้ีแจงว่าบริษยังัคงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา และในปี 2560 มีการปรับลด
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 20% (ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม) รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จ านวน 
2.03 ลา้นบาท ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดจ านวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและ
ชุดยอ่ย (หนา้ 79) และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (หนา้ 55) ในรายงานประจ าปี 2560 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงในวาระน้ี ซ่ึง
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 29 113,909,014 98.5017 

ไม่เห็นดว้ย 1           5,771 0.0050 
งดออกเสียง 5   1,726,832 1.4933 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

  หมายเหตุ: กรรมการผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวนรวม 1,726,832 หุน้ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีงดออกเสียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 21 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท ตามท่ี
เสนอและงดจ่ายโบนสักรรมการในปี 2560  
 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เป็นผูน้ าเสนอเพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  แถลงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีบริษทัเป็นท่ีน่าพอใจ จึงเสนอแต่งตั้ง นายเสถียร วงศส์นนัท ์
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ ์อธิ
พงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยทุธ
พงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037 
ของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ ใหบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 20,000 บาท บริษทั ผล พา
ลาเดียม จ ากดั จ านวน 240,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จ านวน 230,000 บาท และค่าใชจ่้ายการจดัท างบ
รวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั อีกจ านวน 25,000 บาท ซ่ึงเป็นภาระ
รับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 67,500 บาท คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอนัเน่ืองจากมีรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัแม่และบริษทัยอ่ย “ผลธญัญะ” ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี เวน้แต่กรณีท่ีมีการเรียกเกบ็ค่าบริการส่วน
เพ่ิมตามชัว่โมงการท าการตรวจสอบท่ีเพ่ิมข้ึน  
                  
 ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขท่ี 9445 หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037 ของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท ซ่ึงไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
 
 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 22 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 สอบถามวา่ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) ไดปิ้ดไปแลว้ไม่น่ามีค่าสอบบญัชี 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ช้ีแจงว่า บริษทั ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ ากดั ยงัไม่ไดปิ้ดกิจการเพียงแต่หยุด
ด าเนินธุรกรรมในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงอยู่ในกระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนของราชอาณาจกัรกมัพูชาและตอ้งใช้
เวลาพอสมควร ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ทางผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตอ้งน าขอ้มูลมาเช่ือมโยง
ในการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัแม่ “ผลธัญญะ” เท่านั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีค่าใช้จ่ายด าเนินการเช่ือมโยงการ
จดัท างบการเงินดงักล่าว   
 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพ่ิมเติมดว้ยบริษทั ผลธัญญะ จ ากัด 
(มหาชน) ตอ้งปิดงบการเงินรายไตรมาส จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีค่าด าเนินการในการเช่ือมโยงขอ้มูลจดัท างบการเงิน
กบั PHOL ในช่วงท่ีผา่นมาชลอธุรกิจและไม่มีการท าธุรกรรมใดๆ สงัเกตุไดจ้ากค่าสอบบญัชีท่ีลดลงมาตามล าดบั 
  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงในวาระ
น้ี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
   
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 34 115,629,117 99.9892 

ไม่เห็นดว้ย 1        12,500 0.0108 
งดออกเสียง 0                0 0.0000 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม:   
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาว
กลุธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยุทธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
9445 หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวน 1,490,000 บาท ซ่ึงไดร้วมค่าสอบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
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หนา้ 21 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท ตามท่ี
เสนอและงดจ่ายโบนสักรรมการในปี 2560  
 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เป็นผูน้ าเสนอเพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  แถลงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีบริษทัเป็นท่ีน่าพอใจ จึงเสนอแต่งตั้ง นายเสถียร วงศส์นนัท ์
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ ์อธิ
พงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยทุธ
พงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037 
ของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ ใหบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 20,000 บาท บริษทั ผล พา
ลาเดียม จ ากดั จ านวน 240,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จ านวน 230,000 บาท และค่าใชจ่้ายการจดัท างบ
รวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั อีกจ านวน 25,000 บาท ซ่ึงเป็นภาระ
รับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 67,500 บาท คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอนัเน่ืองจากมีรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัแม่และบริษทัยอ่ย “ผลธญัญะ” ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี เวน้แต่กรณีท่ีมีการเรียกเกบ็ค่าบริการส่วน
เพ่ิมตามชัว่โมงการท าการตรวจสอบท่ีเพ่ิมข้ึน  
                  
 ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขท่ี 9445 หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037 ของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท ซ่ึงไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 22 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 สอบถามวา่ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) ไดปิ้ดไปแลว้ไม่น่ามีค่าสอบบญัชี 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ช้ีแจงว่า บริษทั ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ ากดั ยงัไม่ไดปิ้ดกิจการเพียงแต่หยุด
ด าเนินธุรกรรมในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงอยู่ในกระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนของราชอาณาจกัรกมัพูชาและตอ้งใช้
เวลาพอสมควร ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ทางผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตอ้งน าขอ้มูลมาเช่ือมโยง
ในการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัแม่ “ผลธัญญะ” เท่านั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีค่าใช้จ่ายด าเนินการเช่ือมโยงการ
จดัท างบการเงินดงักล่าว   
 คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพ่ิมเติมดว้ยบริษทั ผลธัญญะ จ ากัด 
(มหาชน) ตอ้งปิดงบการเงินรายไตรมาส จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีค่าด าเนินการในการเช่ือมโยงขอ้มูลจดัท างบการเงิน
กบั PHOL ในช่วงท่ีผา่นมาชลอธุรกิจและไม่มีการท าธุรกรรมใดๆ สงัเกตุไดจ้ากค่าสอบบญัชีท่ีลดลงมาตามล าดบั 
  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงในวาระ
น้ี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
   
 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 34 115,629,117 99.9892 

ไม่เห็นดว้ย 1        12,500 0.0108 
งดออกเสียง 0                0 0.0000 
บตัรเสีย 0                0 0.0000 

  

 มตทิี่ประชุม:   
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาว
กลุธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยุทธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
9445 หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวน 1,490,000 บาท ซ่ึงไดร้วมค่าสอบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 23 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

วาระที่  8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ.
2535 และข้อก าหนดที่เกีย่วข้อง 
 ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฏหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีดงัน้ี  

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกว่าหา้คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็น  ผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
      กรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฏหมายและขอ้บงัคบัน้ีก าหนด และกรรมการ
อิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย ทั้งน้ี กรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ย (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงิน  
      คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือประโยชนข์องบริษทั 
 

ข้อ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้ง
ระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรัับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) 
วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
รวมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
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ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ และมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ 
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ณ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ข้อ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า เป็นดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

       (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
       (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
       (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
       (6)  กิจการอ่ืนๆ 
  

โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ รวมถึงการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข/เพ่ิมเติม และ/หรือ
รายละเอียดเพ่ิมเติมใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสมท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญั
ท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ีเสนอ 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงในวาระ
น้ีดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่  8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ.
2535 และข้อก าหนดที่เกีย่วข้อง 
 ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฏหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีดงัน้ี  

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกว่าหา้คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็น  ผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
      กรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฏหมายและขอ้บงัคบัน้ีก าหนด และกรรมการ
อิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย ทั้งน้ี กรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ย (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงิน  
      คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือประโยชนข์องบริษทั 
 

ข้อ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้ง
ระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรัับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) 
วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
รวมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ และมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ 
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ณ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ข้อ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า เป็นดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

       (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
       (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
       (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
       (6)  กิจการอ่ืนๆ 
  

โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ รวมถึงการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข/เพ่ิมเติม และ/หรือ
รายละเอียดเพ่ิมเติมใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสมท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญั
ท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ีเสนอ 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงในวาระ
น้ีดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 25 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 35 115,641,617 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0                0    0.0000 
งดออกเสียง 0                0    0.0000 
บตัรเสีย 0                0    0.0000 

 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ17. ข้อ36. ข้อ43. และ ข้อ44.  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียด
ขา้งตน้  
 
วาระที่  9   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
ค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ/แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ และ
ช้ีแจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมในวาระน้ี  ดงันั้น จะไม่มีเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระน้ี  
 คุณปฐมนั บูรณะสิน ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
 ขอความชดัเจน เร่ืองเป้าหมายการขยายธุรกิจกลุ่ม SAFETY และ CE ด าเนินการอยา่งไร     
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงว่าธุรกิจ SAFETY และ CE ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมหลกั
อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง ปิโตรเคมี อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และลูกคา้ในกลุ่มราชการ ช่วงเวลา 2-3ปี ท่ี
ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมไดย้า้ยฐานการผลิตไปยงัจีนและเวียดนามเพราะค่าแรงถูกกว่า แต่ในปัจจุบนัภาครัฐมี
นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมในภาคอุตสาหกรรม (Industrial 4.0) ท่ี
เพ่ิมข้ึน เร่ิมมีการยา้ยฐานการผลิตกลบัมาประเทศไทย เป็นผลให้ธุรกิจ SAFETY ได้รับอานิสงค์จากนโยบาย
ดงักล่าว การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ช้ินส่วน
อะไหล่รถยนต ์การส่งออกต่างๆ ท าใหเ้กิดอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเพ่ิมข้ึนตามล าดบั  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ประเทศไทยก าลงักา้วสู่ยุคผูสู้งอาย ุบริษทัในฐานะการด าเนินธุรกิจ SAFETY น่าจะมี
โอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตได้ เป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากผูสู้งอายุอาจต้องมีการใช้อุปกรณ์ด้าน 
SAFETY เพ่ิมข้ึน  

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 26 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติม เร่ืองแนวโนม้ทิศทางในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน คณะกรรมการบริษทัไดบ้รรจุ
เป็นวาระพิจารณาทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในอนาคต เช่นกนั  
 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ  
 ใหข้อ้เสนอแนะวา่นอกจากปัจจยัภายนอกแลว้ ควรมองถึงศกัยภาพภายในองคก์รดว้ยวา่จะมีแผนหรือทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโต รวมถึงการรองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ช้ีแจงว่าในปีน้ีบริษทัมีการปรับโครงสร้างองคก์รภายใน ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้น
การขาย จากเดิมแบ่งโซนตามพ้ืนท่ี กลยุทธ์ใหม่ปรับตามกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมี Potential เพ่ือใหพ้นกังานขายสามารถ
ดูแลลูกคา้กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือการเพ่ิมยอดขาย และมีสดัส่วนทางตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีกล
ยทุธ์เชิงรุก โดยใชพ้นกังานประสานงานขาย (Tele-Sales) เป็นผูดู้แล ติดต่อสอบถามความตอ้งการลูกคา้ทั้งกลุ่มเดิม
และรายยอ่ยทางโทรศพัทเ์พ่ือปิดการขาย อีกทั้งเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินคา้ออนไลนอี์กทางหน่ึงดว้ย 
 

  คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ล่าสุดบริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับต าแหน่งผูบ้ริหาร และแต่งตั้งผูบ้ริหารใหม่อีก 2 
คน จึงอยากให้ผูบ้ริหารน าเสนอวิสัยทศัน์ การน าพาองค์กร และแนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีท่าน
รับผิดชอบ 

 คุณภราดร แพร่ภัทร ผู้อ านวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1  กล่าวว่า ตนเองเติบโตมากบัองคก์ร
เร่ิมจากต าแหน่งพนกังานขายตั้งแต่ปี 2001 เวลา 17 ปี ดูแลรับผิดชอบฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 ดูแลพ้ืนท่ี
หลกัในโซนภาคตะวนัออก ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม ปิโตรเคมี และ
กลุ่มยานยนต ์ 

 แนวทางด าเนินงาน: มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และการบริการท่ีดีและรวดเร็ว รู้ความตอ้งการของลูกคา้เป็น
อยา่งดีเพราะเติบโตจากพนกังานขาย การหา requirement ของลูกคา้เพ่ือสร้างโอกาสในการขายตลอดเวลา การดูแล
รักษาทีมงานเป็นส่ิงส าคญั เพราะท่ีผ่านมามีอตัราการลาออกค่อนขา้งสูง จึงตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการสร้างการเติบโต
ในสายอาชีพแก่พนักงานขายให้มีโอกาสเติบโต ให้พนักงานมีความผูกพนัเป็นมากกว่า Royalty คือ Engagement 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจองคก์ร 
  

 คุณนิธิภัทร เพศประเสริฐ ผู้อ านวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2 ดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต ้ กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มอาหาร น ้ามนั และก่อสร้าง 
 แนวทางด าเนินงาน:  มุ่งเนน้ตามนโยบายภาครัฐ โครงสร้างพ้ืนฐาน และ Logistic การเขา้ถึงผูรั้บเหมา
รายใหญ่ในกลุ่มก่อสร้าง กลุ่ม Oil & Gas และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับดา้น
การดูแลพนักงาน มีมุมมองเช่นเดียวกบัคุณภราดร แพร่ภทัร หากพนักงานขายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้เสีย
โอกาสการขาย เพราะตอ้งใชเ้วลาสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้มากพอสมควร นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ Speed นอกจาก
ราคาและคุณภาพสินคา้แลว้ยงัตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วเน่ืองจากมีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 25 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมจ านวน 35 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้115,641,617 หุน้   

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
เห็นดว้ย 35 115,641,617 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0                0    0.0000 
งดออกเสียง 0                0    0.0000 
บตัรเสีย 0                0    0.0000 

 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ17. ข้อ36. ข้อ43. และ ข้อ44.  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียด
ขา้งตน้  
 
วาระที่  9   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
ค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหนา้ 
และ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ/แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ และ
ช้ีแจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมในวาระน้ี  ดงันั้น จะไม่มีเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระน้ี  
 คุณปฐมนั บูรณะสิน ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
 ขอความชดัเจน เร่ืองเป้าหมายการขยายธุรกิจกลุ่ม SAFETY และ CE ด าเนินการอยา่งไร     
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงว่าธุรกิจ SAFETY และ CE ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมหลกั
อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง ปิโตรเคมี อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และลูกคา้ในกลุ่มราชการ ช่วงเวลา 2-3ปี ท่ี
ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมไดย้า้ยฐานการผลิตไปยงัจีนและเวียดนามเพราะค่าแรงถูกกว่า แต่ในปัจจุบนัภาครัฐมี
นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมในภาคอุตสาหกรรม (Industrial 4.0) ท่ี
เพ่ิมข้ึน เร่ิมมีการยา้ยฐานการผลิตกลบัมาประเทศไทย เป็นผลให้ธุรกิจ SAFETY ได้รับอานิสงค์จากนโยบาย
ดงักล่าว การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ช้ินส่วน
อะไหล่รถยนต ์การส่งออกต่างๆ ท าใหเ้กิดอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเพ่ิมข้ึนตามล าดบั  
 คุณวลัลภ จรัสฉิมพลกีลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง   
 ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ประเทศไทยก าลงักา้วสู่ยุคผูสู้งอาย ุบริษทัในฐานะการด าเนินธุรกิจ SAFETY น่าจะมี
โอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตได้ เป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากผูสู้งอายุอาจต้องมีการใช้อุปกรณ์ด้าน 
SAFETY เพ่ิมข้ึน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 26 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติม เร่ืองแนวโนม้ทิศทางในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน คณะกรรมการบริษทัไดบ้รรจุ
เป็นวาระพิจารณาทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในอนาคต เช่นกนั  
 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ  
 ใหข้อ้เสนอแนะวา่นอกจากปัจจยัภายนอกแลว้ ควรมองถึงศกัยภาพภายในองคก์รดว้ยวา่จะมีแผนหรือทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโต รวมถึงการรองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ช้ีแจงว่าในปีน้ีบริษทัมีการปรับโครงสร้างองคก์รภายใน ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้น
การขาย จากเดิมแบ่งโซนตามพ้ืนท่ี กลยุทธ์ใหม่ปรับตามกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมี Potential เพ่ือใหพ้นกังานขายสามารถ
ดูแลลูกคา้กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือการเพ่ิมยอดขาย และมีสดัส่วนทางตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีกล
ยทุธ์เชิงรุก โดยใชพ้นกังานประสานงานขาย (Tele-Sales) เป็นผูดู้แล ติดต่อสอบถามความตอ้งการลูกคา้ทั้งกลุ่มเดิม
และรายยอ่ยทางโทรศพัทเ์พ่ือปิดการขาย อีกทั้งเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินคา้ออนไลนอี์กทางหน่ึงดว้ย 
 

  คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ล่าสุดบริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับต าแหน่งผูบ้ริหาร และแต่งตั้งผูบ้ริหารใหม่อีก 2 
คน จึงอยากให้ผูบ้ริหารน าเสนอวิสัยทศัน์ การน าพาองค์กร และแนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีท่าน
รับผิดชอบ 

 คุณภราดร แพร่ภัทร ผู้อ านวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1  กล่าวว่า ตนเองเติบโตมากบัองคก์ร
เร่ิมจากต าแหน่งพนกังานขายตั้งแต่ปี 2001 เวลา 17 ปี ดูแลรับผิดชอบฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 ดูแลพ้ืนท่ี
หลกัในโซนภาคตะวนัออก ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม ปิโตรเคมี และ
กลุ่มยานยนต ์ 

 แนวทางด าเนินงาน: มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และการบริการท่ีดีและรวดเร็ว รู้ความตอ้งการของลูกคา้เป็น
อยา่งดีเพราะเติบโตจากพนกังานขาย การหา requirement ของลูกคา้เพ่ือสร้างโอกาสในการขายตลอดเวลา การดูแล
รักษาทีมงานเป็นส่ิงส าคญั เพราะท่ีผ่านมามีอตัราการลาออกค่อนขา้งสูง จึงตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการสร้างการเติบโต
ในสายอาชีพแก่พนักงานขายให้มีโอกาสเติบโต ให้พนักงานมีความผูกพนัเป็นมากกว่า Royalty คือ Engagement 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจองคก์ร 
  

 คุณนิธิภัทร เพศประเสริฐ ผู้อ านวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2 ดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต ้ กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มอาหาร น ้ามนั และก่อสร้าง 
 แนวทางด าเนินงาน:  มุ่งเนน้ตามนโยบายภาครัฐ โครงสร้างพ้ืนฐาน และ Logistic การเขา้ถึงผูรั้บเหมา
รายใหญ่ในกลุ่มก่อสร้าง กลุ่ม Oil & Gas และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับดา้น
การดูแลพนักงาน มีมุมมองเช่นเดียวกบัคุณภราดร แพร่ภทัร หากพนักงานขายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้เสีย
โอกาสการขาย เพราะตอ้งใชเ้วลาสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้มากพอสมควร นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ Speed นอกจาก
ราคาและคุณภาพสินคา้แลว้ยงัตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วเน่ืองจากมีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง 
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หนา้ 27 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

คุณธันยา หวงัธ ารง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย ดูแลสายงานการตลาดและ 
ขาย ใหอ้ยูใ่นสายการบงัคบับญัชาเดียวกนั เพ่ือใหมี้การกระจายขอ้มูลและการตดัสินใจท่ีสะดวกรวดเร็ว  
 แนวทางด าเนินงาน: มุ่งเนน้รักษาลูกคา้หลกั (Key Account-Safety) หรือท่ีมี Potential สูง โดยการเพ่ิม
สินคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้เดิม และหาสินคา้ใหม่เพ่ือตอบโจทยลู์กคา้ให้พึงพอใจสูงสุด ส่วนลูกคา้รายอ่ืนๆ ก็ไม่ได้
ละเลยยงัคงดูแลเช่นเดิม โดยจดัตั้งทีม Hunting เพ่ือสรรหาลูกคา้ใหม่ รักษาสัมพนัธภาพลูกคา้เดิมใหค้งอยู่นานและ
มียอดขายเพ่ิมข้ึน พฒันากระบวนการขายและบริการเพ่ือให้ลูกคา้พึงพอใจและท าสัญญาผูกขาดกบับริษทั เพ่ือ
มุ่งเนน้การเพ่ิมยอดขายสินคา้ของลูกคา้ทุกราย 
 

 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร ยงัรับผิดชอบส่วนงาน
สนบัสนุนเช่นเดิม เน่ืองจากมีการปรับกลยทุธ์เชิงรุก จึงตอ้งปรับปรุงส่วนงานสนบัสนุนใหแ้ขง็แกร่งเพ่ือรองรับการ
แข่งขนัของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ควบคุมและบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร   
 

 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ปัจจุบนัในตลาดมีแนวโน้มการแข่งขนัค่อนขา้งสูง และการบริการท่ีรวดเร็วเป็นส่ิงส าคญั (Logistic) 
ดงัเช่นมีบางบริษทัท่ีจบัมือกบัพนัธมิตรขายสินคา้ออนไลน ์เพ่ิม SBU สินคา้ท่ีหลากหลาย จบัมือกบั Kerry Logistic 
ในการบริการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว เป็นตน้ ทิศทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านออนไลน์สามารถซ้ือหาไดส้ะดวกรวดเร็ว 
อาจเป็นความเส่ียงของบริษัทท่ีลูกค้าเข้าถึงแหล่งผลิตโดยตรง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน ขอ
สอบถามวา่บริษทัฯ มีแนวคิด มุมมอง หรือช่องทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งไร 
 

 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ช้ีแจงว่าประเด็นช่องทางจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ ดงัเช่น Officemate ซ่ึงเป็น
ทั้งลูกคา้และคู่คา้ของบริษทัอยู่แลว้ ปัจจุบนับริษทัมีจ าหน่ายสินคา้ Safety ประเภทท่ีไม่ตอ้งใชเ้ทคนิค เช่น รองเทา้ 
ถุงมือทัว่ไปฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือรองรับลูกคา้รายย่อย ยกเวน้สินคา้บางประเภทท่ีมีขอ้จ ากดัตามสภาพ
การใชง้านเฉพาะกลุ่มหรือตามกฏหมายเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยัของผูใ้ชง้านให้ถูกตอ้ง
ตามเทคนิค ซ่ึงไม่สามารถขายผา่นออนไลนไ์ด ้จ าเป็นตอ้งใชพ้นกังานขายดา้นเทคนิคน าเสนอแก่ลูกคา้ทางตรง 
 ส าหรับแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ประดิษฐ์แทนแรงงานคนเน่ืองจากตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน และน า
นวตักรรมทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัร หรือหุ่นยนต์ประดิษฐ์มาแทนคน ซ่ึงหากเป็นลกัษณะงานทัว่ไปท าแบบเดิม
สามารถท าได ้ยกเวน้ลกัษณะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะดา้น ดงันั้น  บริษทัจึงเลง็เห็น
ความส าคญัในจุดน้ี จึงมุ่งพฒันาบุคลากรให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคผนัแปรตามเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่าง
รวดเร็วและให้สอดคล้องกบัพนัธกิจองค์กร นอกจากน้ี มีการสรรหานวตักรรมใหม่เช่น Vending Machine เพ่ือ
ใหบ้ริการลูกคา้มีความสะดวกรวดเร็ว ตั้งแต่การจดัซ้ือ/จดัหา เบิกจ่ายสินคา้และมีบนัทึกการใชง้าน การตดัสต็อค 
สินคา้ และการประมวลผลขอ้มูลท่ีรวดเร็วของทั้งสองฝ่าย 
 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ขอฝากประเดน็เหล่าน้ีแก่ บจ.ผล วอเตอร์ ในการวางทิศทางและเป้าหมาย
ในอนาคต 
 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 28 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ  ท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะจดัท า
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมน้ี และจะน าข้ึนเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แก้ไขท่ีมีนัยส าคัญ โปรดแจง้ให้เลขานุการ
บริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี 
 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดข้อให้ผูถื้อหุ้นคืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ท่ีเหลือทุกใบส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีของ
บริษทั เพ่ือบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  

 
ปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.46 นาฬิกา 
 
 
 
       
       
 

     ลงช่ือ..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                 ( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
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           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 27 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

คุณธันยา หวงัธ ารง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย ดูแลสายงานการตลาดและ 
ขาย ใหอ้ยูใ่นสายการบงัคบับญัชาเดียวกนั เพ่ือใหมี้การกระจายขอ้มูลและการตดัสินใจท่ีสะดวกรวดเร็ว  
 แนวทางด าเนินงาน: มุ่งเนน้รักษาลูกคา้หลกั (Key Account-Safety) หรือท่ีมี Potential สูง โดยการเพ่ิม
สินคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้เดิม และหาสินคา้ใหม่เพ่ือตอบโจทยลู์กคา้ให้พึงพอใจสูงสุด ส่วนลูกคา้รายอ่ืนๆ ก็ไม่ได้
ละเลยยงัคงดูแลเช่นเดิม โดยจดัตั้งทีม Hunting เพ่ือสรรหาลูกคา้ใหม่ รักษาสัมพนัธภาพลูกคา้เดิมใหค้งอยู่นานและ
มียอดขายเพ่ิมข้ึน พฒันากระบวนการขายและบริการเพ่ือให้ลูกคา้พึงพอใจและท าสัญญาผูกขาดกบับริษทั เพ่ือ
มุ่งเนน้การเพ่ิมยอดขายสินคา้ของลูกคา้ทุกราย 
 

 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร ยงัรับผิดชอบส่วนงาน
สนบัสนุนเช่นเดิม เน่ืองจากมีการปรับกลยทุธ์เชิงรุก จึงตอ้งปรับปรุงส่วนงานสนบัสนุนใหแ้ขง็แกร่งเพ่ือรองรับการ
แข่งขนัของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ควบคุมและบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร   
 

 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ปัจจุบนัในตลาดมีแนวโน้มการแข่งขนัค่อนขา้งสูง และการบริการท่ีรวดเร็วเป็นส่ิงส าคญั (Logistic) 
ดงัเช่นมีบางบริษทัท่ีจบัมือกบัพนัธมิตรขายสินคา้ออนไลน ์เพ่ิม SBU สินคา้ท่ีหลากหลาย จบัมือกบั Kerry Logistic 
ในการบริการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว เป็นตน้ ทิศทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านออนไลน์สามารถซ้ือหาไดส้ะดวกรวดเร็ว 
อาจเป็นความเส่ียงของบริษัทท่ีลูกค้าเข้าถึงแหล่งผลิตโดยตรง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน ขอ
สอบถามวา่บริษทัฯ มีแนวคิด มุมมอง หรือช่องทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งไร 
 

 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ช้ีแจงว่าประเด็นช่องทางจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ ดงัเช่น Officemate ซ่ึงเป็น
ทั้งลูกคา้และคู่คา้ของบริษทัอยู่แลว้ ปัจจุบนับริษทัมีจ าหน่ายสินคา้ Safety ประเภทท่ีไม่ตอ้งใชเ้ทคนิค เช่น รองเทา้ 
ถุงมือทัว่ไปฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือรองรับลูกคา้รายย่อย ยกเวน้สินคา้บางประเภทท่ีมีขอ้จ ากดัตามสภาพ
การใชง้านเฉพาะกลุ่มหรือตามกฏหมายเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยัของผูใ้ชง้านให้ถูกตอ้ง
ตามเทคนิค ซ่ึงไม่สามารถขายผา่นออนไลนไ์ด ้จ าเป็นตอ้งใชพ้นกังานขายดา้นเทคนิคน าเสนอแก่ลูกคา้ทางตรง 
 ส าหรับแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ประดิษฐ์แทนแรงงานคนเน่ืองจากตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน และน า
นวตักรรมทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัร หรือหุ่นยนต์ประดิษฐ์มาแทนคน ซ่ึงหากเป็นลกัษณะงานทัว่ไปท าแบบเดิม
สามารถท าได ้ยกเวน้ลกัษณะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะดา้น ดงันั้น  บริษทัจึงเลง็เห็น
ความส าคญัในจุดน้ี จึงมุ่งพฒันาบุคลากรให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคผนัแปรตามเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่าง
รวดเร็วและให้สอดคล้องกบัพนัธกิจองค์กร นอกจากน้ี มีการสรรหานวตักรรมใหม่เช่น Vending Machine เพ่ือ
ใหบ้ริการลูกคา้มีความสะดวกรวดเร็ว ตั้งแต่การจดัซ้ือ/จดัหา เบิกจ่ายสินคา้และมีบนัทึกการใชง้าน การตดัสต็อค 
สินคา้ และการประมวลผลขอ้มูลท่ีรวดเร็วของทั้งสองฝ่าย 
 คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ขอฝากประเดน็เหล่าน้ีแก่ บจ.ผล วอเตอร์ ในการวางทิศทางและเป้าหมาย
ในอนาคต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 

หนา้ 28 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 ประธานฯ  ท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะจดัท า
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมน้ี และจะน าข้ึนเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แก้ไขท่ีมีนัยส าคัญ โปรดแจง้ให้เลขานุการ
บริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั  หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี 
 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดข้อให้ผูถื้อหุ้นคืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ท่ีเหลือทุกใบส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีของ
บริษทั เพ่ือบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
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