


 
เอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562    
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ี

ตรวจสอบแลว้ของบริษทั ส าหรับปี 2561 (QR Code) 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6          ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ  
  การลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 การจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2561 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   หนงัสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี QR Code) จาก TSD 
 

 

สารบัญ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 1 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 
ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
วนัท่ี  7  มีนาคม  2562 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
3. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
7. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
9. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
10. หนงัสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี QR Code) จาก TSD (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2562  ในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานท่ีตั้งบริษทัฯ หอ้งประชุมชั้น 3 เลขท่ี 
1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่  1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2561 
 (การลงมติ: วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   

 
เอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562    
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ี

ตรวจสอบแลว้ของบริษทั ส าหรับปี 2561 (QR Code) 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6          ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ  
  การลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 การจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2561 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   หนงัสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี QR Code) จาก TSD 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 2 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ 
30 เมษายน 2561 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 
 (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 
    วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2561 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2561) ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ในรอบปี 2561 (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 ท่ีผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  
 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 3 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยร์วม 652.11 787.48 622.23 750.36 
หน้ีสินรวม 379.14 553.36 354.95 521.78 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 274.28 235.43 267.28 228.58 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 924.45 985.84 866.33 912.12 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 38.85 (116.88) 38.70 (127.73) 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 (117.48) 36.64 (127.73) 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.18 (0.58) 0.18 (0.63) 

หมายเหตุ:   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 250,999,978 บาท  
                   
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี (QR Code) ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  
2561 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นว่าครบถว้น 
ถูกตอ้ง เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท  ข้อ 49. 
ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และมาตรา 116 
และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. ก าหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
  

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ 
หลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสด
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หนา้ 2 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ 
30 เมษายน 2561 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 
 (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 
    วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2561 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2561) ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ในรอบปี 2561 (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 ท่ีผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  
 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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หนา้ 4 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตาม
งบการเงินฉพาะกิจการ เท่ากบั 36,642,048.02 บาท แต่เน่ืองจากยงัมีผลขาดทุนสะสม จ านวน 89,259,171.15 บาท 
จากผลการด าเนินงานในปีก่อนท่ีไดรั้บผลกระทบค่าปรับงานล่าชา้จากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน ดงันั้น 
บริษทัจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรโดยท่ียงัมีขาดทุนสะสมอยูไ่ด ้และยงัไม่มี
การจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                 

      งบการเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท)  36.42 (127.73) 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50  202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)   0.18   (0.63) 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  - - 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) - - 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) - - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) - - 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - 

 

หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 202,500,024 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 250,999,978 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลจากผลประกอบการ
ของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (มกราคม-ธนัวาคม) เน่ืองจากยงัมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามมาตรา 51 แห่งพรบ.มหาชน และยงัไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย 
   
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงใน
สาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอ่ืนอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้  
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562
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หนา้ 5 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: 
 ส าหรับในปีน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 1)  พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 2)  นายธนัยา หวงัธ ารง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
  3)  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
                   (ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  
 

 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)  ไดพิ้จารณา      
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ ซ่ึงปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 - หมวดโครงสร้างการ
จดัการ) โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็น
ว่ากรรมการทั้ง 3 คนซ่ึงตอ้งออกตามก าหนดวาระ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั 
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ข) เห็นควรเสนอให้
กรรมการทั้ง 3 คน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 2) นาย
ธันยา หวงัธ ารง  และ 3) นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้บงัคบับริษทั มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัซ่ือสัตย ์(Duty of 
Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง รายละเอียดและคุณสมบติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 
2561  หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี           
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
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หนา้ 4 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตาม
งบการเงินฉพาะกิจการ เท่ากบั 36,642,048.02 บาท แต่เน่ืองจากยงัมีผลขาดทุนสะสม จ านวน 89,259,171.15 บาท 
จากผลการด าเนินงานในปีก่อนท่ีไดรั้บผลกระทบค่าปรับงานล่าชา้จากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน ดงันั้น 
บริษทัจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรโดยท่ียงัมีขาดทุนสะสมอยูไ่ด ้และยงัไม่มี
การจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                 

      งบการเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท)  36.42 (127.73) 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50  202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)   0.18   (0.63) 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  - - 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) - - 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) - - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) - - 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - 

 

หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 202,500,024 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 250,999,978 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลจากผลประกอบการ
ของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (มกราคม-ธนัวาคม) เน่ืองจากยงัมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามมาตรา 51 แห่งพรบ.มหาชน และยงัไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย 
   
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงใน
สาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอ่ืนอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้  
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หนา้ 6 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 9 คน แต่เน่ืองจากไดมี้กรรมการ
ลาออกจากต าแหน่งไปจ านวน 1 คน คือ นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น บดัน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว               
มีความเห็นว่า นายชวลิต หวงัธ ารง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนา้ท่ี      
ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยสุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือ
หุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง แต่เน่ืองจากระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตอ้งทดแทนนอ้ยกว่าสองเดือน 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งแลว้จะมีกรรมการจ านวน 9 คนตามโครงสร้างเดิม  
                 (ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายชวลิต หวงัธ ารง ใหด้ ารง
ต าแหน่ง กรรมการ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง  
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า หา้ม
มิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ 
ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

                (การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 7 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีตามความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ผลการด าเนินงานของบริษทั และ
ข้อมูลเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกัน รวมทั้ งผลส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกลเ้คียง
กบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมท่ี
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่    
ผูถื้อหุ้นและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562/1 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (ปีท่ีผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 

ผูถื้อหุน้ 
2. อตัรา 10% ของก าไรสุทธิส่วนท่ีเกิน
จากก าไรสุทธิปี 2561 (36.51ลา้นบาท) 
(ค่าเบ้ียประชุมและโบนัส รวมกันไม่เกิน
วงเงินจ านวน 5 ลา้นบาท) 

223,010 บาท/2 

(เม่ือรวมกับค่าเบ้ียประชุม 1.81 ล้าน
บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
จ านวน  2.03 ล้านบาท  ซ่ึ ง ไ ม่ เ กิน
งบประมาณ 5 ลา้นบาท) 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อคร้ัง  22,500 บาท ต่อคร้ัง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อคร้ัง  15,000 บาท ต่อคร้ัง 
3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย/3   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อคร้ัง  18,000 บาท ต่อคร้ัง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อคร้ัง  12,000 บาท ต่อคร้ัง 
4. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
5. ค่าตอบแทนประจ าปี (รวม) ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 ท่ีจะขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
/2 ค่าตอบแทนส่วนท่ี 2. Incentive 10% ของก าไรส่วนเพ่ิมจากผลประกอบการปี 2561 (36.51 ลา้นบาท) เม่ือเทียบกบัปี 2558    
   (34.28 ลา้นบาท) จ านวน 2.23 ลา้นบาท คิดโบนสักรรมการ 10% เป็นจ านวนเงิน 223,010 บาท 
/3 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 หลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนัสแก่กรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และ
กรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน (หมายรวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตาม

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 6 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 9 คน แต่เน่ืองจากไดมี้กรรมการ
ลาออกจากต าแหน่งไปจ านวน 1 คน คือ นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น บดัน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว               
มีความเห็นว่า นายชวลิต หวงัธ ารง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนา้ท่ี      
ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยสุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือ
หุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง แต่เน่ืองจากระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตอ้งทดแทนนอ้ยกว่าสองเดือน 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งแลว้จะมีกรรมการจ านวน 9 คนตามโครงสร้างเดิม  
                 (ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายชวลิต หวงัธ ารง ใหด้ ารง
ต าแหน่ง กรรมการ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง  
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า หา้ม
มิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ 
ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

                (การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 8 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

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

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2561  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ .  2535 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการ
แต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี: นายเสถียร วงศ์สนนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495  หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนางสาวกุลธิดา 
ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายยุทธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,565,000 บาท (รวมบริษทัยอ่ย) โดย
ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดส้อบบญัชีใหก้บับริษทัในปี 2561 พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน
ท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และบุคคลทั้ง 6 คนมีคุณสมบติั
ไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
  

            ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั                              (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   - บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จ ากดั”  

   - บริษทั “ผล วอเตอร์ จ ากดั” 
   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั”  
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการส่ือสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 
     1,048,000 

 
   5,000 
252,000 
253,000 
  7,000 

 
 

 
975,000 

 
 20,000 
240,000 
230,000 
 25,000 

 
 

 
       925,000 

      
   20,000 
 205,000 

     240,000 
         32,500 

 
 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,565,000 1,490,000   1,422,500 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562
                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 9 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 1,565,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนหกหม่ืนหา้พนับาทถว้น) โดยค่าสอบ
บญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 
5,000 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั จ านวน 252,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จ านวน 253,000 บาท 
และค่าใชจ่้ายการจดัท างบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั อีกจ านวน 7,000 
บาท ซ่ึงเป็นภาระรับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 75,000 บาท คิด
เป็นอตัราร้อยละ 5 เน่ืองจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และไม่มีค่าบริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) ซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้ายทางตรง และค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมตาม
กฎหมายท่ีบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 มีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี 
 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 1.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์/1 3495 1 ปี (2561) 
 2.  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  3500 - 
 3.  นายวชิยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 4. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /2 5946 2 ปี (2559-2560) 
 5.  นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน 9445 - 
 6.  นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ 9575 - 

 หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 1. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 และเคยเป็น 
      ผูส้อบบญัชีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัเม่ือปี 2554-2558 
   /2 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 4. เคยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัเม่ือปี 2559-2560 
                         ส่วนล าดบัท่ี 2, 3, 5 และ 6 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
   (ขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 6 รายขา้งตน้ท่ีเสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 ส านกังานสอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั” เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 
2554-2561 รวมเป็นเวลา 8 ปี ในการสอบบญัชีของบริษทั 
 
วาระที่  9   พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทั 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 8 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

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

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2561  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ .  2535 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการ
แต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี: นายเสถียร วงศ์สนนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495  หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนางสาวกุลธิดา 
ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายยุทธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,565,000 บาท (รวมบริษทัยอ่ย) โดย
ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดส้อบบญัชีใหก้บับริษทัในปี 2561 พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน
ท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และบุคคลทั้ง 6 คนมีคุณสมบติั
ไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
  

            ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั                              (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   - บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จ ากดั”  

   - บริษทั “ผล วอเตอร์ จ ากดั” 
   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั”  
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการส่ือสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 
     1,048,000 

 
   5,000 
252,000 
253,000 
  7,000 

 
 

 
975,000 

 
 20,000 
240,000 
230,000 
 25,000 

 
 

 
       925,000 

      
   20,000 
 205,000 

     240,000 
         32,500 

 
 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,565,000 1,490,000   1,422,500 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 10 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  
 มาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

แลว้ บริษทัจะโอนเงินส ารองอ่ืนท่ีมิใช่ทุนส ารองตามมาตรา 51 หรือมาตรา 116 เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทักไ็ด ้

ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีผลขาดทุนสะสม จ านวน 
89,259,171.15 บาท เพ่ือเตรียมการใหบ้ริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคต เม่ือบริษทัมีก าไรสุทธิและกระแส
เงินสดเพียงพอ โดยการโอนเงินส ารองตามกฎหมาย (มาตรา 116 แห่งพรบ.มหาชน) จ านวน 16,200,000 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (มาตรา 51 แห่งพรบ.มหาชน) จ านวน 137,843,939.03 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษทั ถา้น ามาหักลบกนัแลว้จะท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัคงเหลือ 64,787,767.88 บาท และการลา้ง
ขาดทุนสะสมดงักล่าวจะท าใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์จากการท่ีบริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วข้ึน โดยไม่ตอ้ง
รอผลประกอบการในอนาคต  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีองคป์ระกอบดงัน้ี   

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ หน่วย : บาท 
ทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 202,500,232,00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 137,843,939.03 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 16,200,000.00 
ขาดทุนสะสม (89,259,171.15) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 267,284,999.88 
 

 ทั้ งน้ี  การโอนทุนส ารองตามกฎหมาย  จ านวน  16,200,000 บาท  และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 
137,843,939.03 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั จะต้องได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ซ่ึงภายหลงัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ จะ
ส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั มีจ านวนเท่ากบั 0 บาท การลา้ง
ขาดทุนสะสมในคร้ังน้ีจะไม่ส่งผลกระทบใหมี้การเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด เน่ืองจากเป็น
เพียงการหกัลบดว้ยตวัเลขทางบญัชีตามขอ้มูลส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
                             หน่วย : บาท 

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ ก่อนการลา้งขาดทุนสะสม ภายหลงัการลา้งขาดทุนสะสม 
ทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 250,999,978.00 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 202,500,232,00 202,500,232,00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 137,843,939.03 64,787,767.88 
ทุนส ารองตามกฎหมาย  16,200,000.00 - 
ขาดทุนสะสม  (89,259,171.15) - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 267,284,999.88 267,284,999.88 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562
                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 11 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้โอน
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 16,200,000 บาท และน าส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซ่ึงมีมูลค่า 137,843,939.03 บาท มา
ลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 89,259,171.15 บาท ท าใหค้งเหลือส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 64,787,767.88 บาท  
 โดยมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชย
ขาดทุนสะสมของบริษทั และ/หรือการด าเนินการใดๆ กบัหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้
อ านาจแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจกระท าการดงักล่าวได ้
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 210,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย คงเหลือจากการเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 
1 (PHOL-W1) จ านวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  ตามท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) จ านวน 40,499,996 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซ่ึง
ไดค้รบก าหนดการใชสิ้ทธิเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 และยงัคงเหลือหุ้นสามญัจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) จ านวน 40,499,746 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท ดงันั้น จึงขอด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 40,499,746.00 บาท โดยการตดัหุน้ท่ี
ยงัมิไดอ้อกจ าหน่าย ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ท่ีไดห้มดอายุไปแลว้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 40,499,746 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงจะท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 210,500,232.00 บาท 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 40,499,746.00 บาท (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเจ็ดร้อยส่ีสิบหกบาท) โดย
การตดัหุน้สามญัท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 40,499,746 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเจ็ดร้อยส่ีสิบ
หกหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบ
ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) เป็น 210,500,232.00 บาท (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อย
สามสิบสองบาท) 
 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 10 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  
 มาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

แลว้ บริษทัจะโอนเงินส ารองอ่ืนท่ีมิใช่ทุนส ารองตามมาตรา 51 หรือมาตรา 116 เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทักไ็ด ้

ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีผลขาดทุนสะสม จ านวน 
89,259,171.15 บาท เพ่ือเตรียมการใหบ้ริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคต เม่ือบริษทัมีก าไรสุทธิและกระแส
เงินสดเพียงพอ โดยการโอนเงินส ารองตามกฎหมาย (มาตรา 116 แห่งพรบ.มหาชน) จ านวน 16,200,000 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (มาตรา 51 แห่งพรบ.มหาชน) จ านวน 137,843,939.03 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษทั ถา้น ามาหักลบกนัแลว้จะท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัคงเหลือ 64,787,767.88 บาท และการลา้ง
ขาดทุนสะสมดงักล่าวจะท าใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์จากการท่ีบริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วข้ึน โดยไม่ตอ้ง
รอผลประกอบการในอนาคต  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีองคป์ระกอบดงัน้ี   

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ หน่วย : บาท 
ทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 202,500,232,00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 137,843,939.03 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 16,200,000.00 
ขาดทุนสะสม (89,259,171.15) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 267,284,999.88 
 

 ทั้ งน้ี  การโอนทุนส ารองตามกฎหมาย  จ านวน  16,200,000 บาท  และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 
137,843,939.03 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั จะต้องได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ซ่ึงภายหลงัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ จะ
ส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษทัตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั มีจ านวนเท่ากบั 0 บาท การลา้ง
ขาดทุนสะสมในคร้ังน้ีจะไม่ส่งผลกระทบใหมี้การเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด เน่ืองจากเป็น
เพียงการหกัลบดว้ยตวัเลขทางบญัชีตามขอ้มูลส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
                             หน่วย : บาท 

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ ก่อนการลา้งขาดทุนสะสม ภายหลงัการลา้งขาดทุนสะสม 
ทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 250,999,978.00 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 202,500,232,00 202,500,232,00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 137,843,939.03 64,787,767.88 
ทุนส ารองตามกฎหมาย  16,200,000.00 - 
ขาดทุนสะสม  (89,259,171.15) - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 267,284,999.88 267,284,999.88 
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หนา้ 12 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีปรากฎในวาระท่ี  
10  บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 210,500,232.00 บาท   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 210,500,232.00   หุน้   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ     1.00     บาท  (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั   210,500,232.00  หุน้   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี    หุน้    (    -ไม่มี-       ) 
 
 ทั้งน้ี  ท่ีประชุมมอบหมายให้คุณพรศกัด์ิ ชุนหจินดา เป็นผูรั้บมอบหมายด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการ
ใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคล
ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 
วาระที่  12   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
   วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจง
ขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการ
ลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ 
 

 ทั้ งน้ี  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าบนหน้า เว็บไซต์บริษัท 
(www.pdgth.com) แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 
เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพ่ือให้
การลงทะเบียนส าหรับการเขา้ประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 
12.00 นาฬิกา 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 13 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

  บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 7 
มีนาคม 2562  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com)  
 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใดไม่
สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ตามแบบฟอร์มหนงัสือ
มอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุม มอบแก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือท าการลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม หรือใส่ซองตอบกลบัท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และส่งมาถึงบริษทัก่อนวนัประชุม 
 

 กรณีผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ www.pdgth.com) ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทใหแ้ลว้ 
 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทั เป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้(โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระท่ี
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 

 บริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นโปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัท่ีก าหนดในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสือนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมี QR Code (TSD) มา
แสดงเพ่ือยืนยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 
 กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระท่ีน าเสนอ 
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาท่ีบริษทั ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ี  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือ
โทรสาร: 02-7910100 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
 
 
                    

        
          

 

                                 (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)      
                     ประธานกรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

หนา้ 12 ของจ านวน 13 หนา้ 
 

 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีปรากฎในวาระท่ี  
10  บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 210,500,232.00 บาท   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 210,500,232.00   หุน้   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ     1.00     บาท  (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั   210,500,232.00  หุน้   (สองร้อยสิบลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี    หุน้    (    -ไม่มี-       ) 
 
 ทั้งน้ี  ท่ีประชุมมอบหมายให้คุณพรศกัด์ิ ชุนหจินดา เป็นผูรั้บมอบหมายด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการ
ใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคล
ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 
วาระที่  12   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
   วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจง
ขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการ
ลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ 
 

 ทั้ งน้ี  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าบนหน้า เว็บไซต์บริษัท 
(www.pdgth.com) แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 
เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพ่ือให้
การลงทะเบียนส าหรับการเขา้ประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 
12.00 นาฬิกา 
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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 
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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 
 
 
 

           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 
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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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           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 

           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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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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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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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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 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 
 
 

 



23 / 73

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 10 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

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 

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

หนา้ 9 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

 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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- 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

           รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

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  
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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
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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  
 

           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
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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 
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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

           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 
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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  
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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 

 

           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  
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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
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           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
           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
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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 
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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 
 
 
 

           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 
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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 
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หนา้ 24 ของจ านวน 28 หนา้ 
 

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 
             

           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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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  
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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 
  
 
 
 

           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  
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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 
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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 ) 
                          ประธานกรรมการ 
 
     
     ลงช่ือ..........................................................เลขานุการบริษทั 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )         
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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 
 



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 
 

รายงานประจ าปี 2561 (QR Code) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารแนบ 3  

รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : พลเอก ชยัวฒัน์  สทอ้นดี  
อายุ   : 65  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั                         : กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 ตุลาคม 2558 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             : 3 ปี 2 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ตนเอง                              248,250 หุน้ 
บุคคลตามมาตรา 258                  - หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ  0.12 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : - วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจ า ชุดท่ี 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2550 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best 
Practice Guideline"  
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2016 

ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน : 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-
เมียนมาร์ 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
บมจ. ผลธญัญะ 

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบจก.ผล วอเตอร์ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

 2558 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและ
กิจการทหาร สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2558 – 2561 ท่ีปรึกษาดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
บมจ. ผลธญัญะ 

 2555 - 2557 ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
 2551 รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนั

ประเทศ และพลงังานทหาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

 2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบั
ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

 2546 ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วม
คณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัติภาพ 
กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั อาเจะห์ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ าสถาน
เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 

  2534 - 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ าสถาน
เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง 

- ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร  
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
- กรรมการ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

12/13 
2/2 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

92.31% 
100% 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารแนบ 3  

รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายธนัยา หวงัธ ารง   

อายุ   : 39  ปี 

สัญชาต ิ                      : ไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั                         : กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาดและขาย 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             : 5 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ตนเอง                         15,147,433 หุน้  
บุคคลตามมาตรา 258    5,280,000 หุน้ 
(รวมคิดเป็นร้อยละ  10.09 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 

ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน : 2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาด 
และขาย  บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด   
บมจ. ผลธญัญะ 

 2554 - 2560 กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 
 2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
 2558  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บมจ. ผลธญัญะ 
 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
 2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
 2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกส่ือสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : ไม่มี 

เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

 2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบั
ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

 2546 ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วม
คณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัติภาพ 
กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั อาเจะห์ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ าสถาน
เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 

  2534 - 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ าสถาน
เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง 

- ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร  
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
- กรรมการ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

12/13 
2/2 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

92.31% 
100% 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 

กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
            คณะกรรมการบริษทั 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

13/13 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

100% 
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เอกสารแนบ 3  

รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
 
ช่ือ-ช่ือสกุล                                 : นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  

อายุ   : 56  ปี 

สัญชาติ                      : ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอ           : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน                         : กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ             : 5 ปี 8 เดือน (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ)  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม                        : - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 
20/2015 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11  
สถาบนัพระปกเกลา้ 
-สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 
3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 
26/2016  
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นท่ี 
21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2012 

ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน : 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 

  2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ 

 2553 - 2555 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง 
บมจ. ผลธญัญะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 

กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
            คณะกรรมการบริษทั 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

13/13 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

100% 
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เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 ไม่มี 
 

 2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
 2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 

 2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 3 แห่ง 

- กรรมการ บจก.ผล พาเดียม 
- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
- กรรมการ บจก.ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
            คณะกรรมการบริษทั 
            คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

13/13 
6/6 

คิดเป็นสัดส่วน 
 

100% 
100% 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
 

 

ประวตัโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
  
ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายชวลิต หวงัธ ารง 
อายุ   : 66  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั                         : ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             : 9 ปี 7 เดือน (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ตนเอง                                18,744,555 หุน้ 
บุคคลตามมาตรา 258        18,015,979  หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ  18.16 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: บิดา นายธนัยา หวงัธ ารง 
 

วุฒิการศึกษา                              : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2007 

ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน : 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สุปรียา 999 จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย  

ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2557 - 2560 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

 2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
 2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  
 2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
 2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
 2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง 
 2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด ์แมนูแฟคเจอ

เรอร์  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
 

 

ประวตัโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
  
ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายชวลิต หวงัธ ารง 
อายุ   : 66  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั                         : ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             : 9 ปี 7 เดือน (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ตนเอง                                18,744,555 หุน้ 
บุคคลตามมาตรา 258        18,015,979  หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ  18.16 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: บิดา นายธนัยา หวงัธ ารง 
 

วุฒิการศึกษา                              : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2007 

ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน : 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สุปรียา 999 จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย  

ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2557 - 2560 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

 2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
 2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  
 2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
 2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
 2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง 
 2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด ์แมนูแฟคเจอ

เรอร์  

เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 ไม่มี 
 

 2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
 2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 

 2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 3 แห่ง 

- กรรมการ บจก.ผล พาเดียม 
- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
- กรรมการ บจก.ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
            คณะกรรมการบริษทั 
            คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

13/13 
6/6 

คิดเป็นสัดส่วน 
 

100% 
100% 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
 

 

 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ไทยไบโอเลก็ซ์  
- กรรมการ บจก. สุปรียา 999  
- กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
- กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
- กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
- กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
- กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ข้อมูลผู้สอบบญัชีของบริษัท  (Auditor’s Details) 
บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั / ANS Audit Co., Ltd. 
100/72, 22nd FL. 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100      
 

Auditors’ Name Auditor’s Profile 
1. นำยเสถียร วงศ์สนันท์ 
Mr. Sathien Vongsnan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  3495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email address: sathien@crowe-ans.co.th 
 Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
 BBA (Accountancy) from Thammasat University  
 MBA (International Program) from Bangkok University  
 Lecturer and guest speaker  
 SEC Authorized Auditor  
Experience:  
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 
 The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL  
 Accounting Manager at Ericsson Thai Networks 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 

 

2. นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
Mr.Atipong Atipongsukul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  3500 

Email address:  atipong@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Instructor, lecturer and guest speaker 
 MBA, Thammasat University & BBA in Accounting, Thammasat University 
 SEC Authorized Auditor 
 Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP) 
       during 2007 to 2010 
Experience: 
 January 1,1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing 

and advisory services to various multinational companies 
 1982 to 1991: Working with SGV Na Thalang Co., Ltd (Arthur Andersen). 

3. นำยวิชัย รุจิตำนนท์  
Mr.Vichai Ruchitanont 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  4054 

Email address: vichai@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 SEC Authorized Auditor 
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 MBA, Thammasat University  
 BBA in Accounting, Thammasat University 
 LLB from Sukothai Thammathirat Open University 
Experience: 
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
 

 

 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ไทยไบโอเลก็ซ์  
- กรรมการ บจก. สุปรียา 999  
- กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
- กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
- กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
- กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
- กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
Auditors’ Name Auditor’s Profile 

 Finance and Accounting Director, Corporate Planning Director at DATA IT & 
ComputeTech Group. 

 Finance and Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 

4. นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล 
Ms. Kultida Pasurakul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  5946 
 
 
 
 

Email address:  kultida@crowe-ans.co.th 
 

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

KPMG for 7 years as an assistant manager, she had been working at Nestle Thailand as tax 
compliance during 2002 to 2004 and then ran her own accounting firm till 2008. She joined 
ANS Audit Co., Ltd. as audit partner since 2008. 
 

5. นำยยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพำน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9445 
 

Email address:  yuttapong@crowe-ans.co.th  
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
 Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 
Experience: 
 Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 14 years at ANS Audit Co., Ltd. He 

serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities.  
 

6. นำงสำวปณติำ โชติแสงมณกีลุ 
Ms. Panita 
Chotesaengmaneekul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9575 
 
 
 
 
 
 

Email address: panita@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 M.Sc.in IT in Business (MIS), Chulalongkorn University 
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
Experience: 
 Miss Panita jointed ANS Audit Co., Ltd since September 2004. she serves the audit service 

to various local and multinational clients including the publicly interest entities. 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :  
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 52  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              11 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ท่ีอยู ่ : 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                              : - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)  University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 

  2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
  2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
  2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
Auditors’ Name Auditor’s Profile 

 Finance and Accounting Director, Corporate Planning Director at DATA IT & 
ComputeTech Group. 

 Finance and Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 

4. นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล 
Ms. Kultida Pasurakul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  5946 
 
 
 
 

Email address:  kultida@crowe-ans.co.th 
 

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

KPMG for 7 years as an assistant manager, she had been working at Nestle Thailand as tax 
compliance during 2002 to 2004 and then ran her own accounting firm till 2008. She joined 
ANS Audit Co., Ltd. as audit partner since 2008. 
 

5. นำยยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพำน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9445 
 

Email address:  yuttapong@crowe-ans.co.th  
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
 Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 
Experience: 
 Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 14 years at ANS Audit Co., Ltd. He 

serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities.  
 

6. นำงสำวปณติำ โชติแสงมณกีลุ 
Ms. Panita 
Chotesaengmaneekul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9575 
 
 
 
 
 
 

Email address: panita@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 M.Sc.in IT in Business (MIS), Chulalongkorn University 
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
Experience: 
 Miss Panita jointed ANS Audit Co., Ltd since September 2004. she serves the audit service 

to various local and multinational clients including the publicly interest entities. 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 50  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 50  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ:  
กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1(หน่ึง) ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้

   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ:  
กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1(หน่ึง) ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด”  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม  
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และ
เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น 
บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 
 
1. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ  ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
2.2  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.3    แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

 

นิตบุิคคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น  (ไม่เกิน 90 วนั) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุน้ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
3.1 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
3.2 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และใหผู้ถื้อหุ้น
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 

2. วธีิการมอบฉันทะ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ผูถื้อ
หุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.pdgth.com 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก.  แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัคนใดคนหน่ึง เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผล
ผูกพนัตามกฎหมาย ทั้ งน้ี บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณียใ์หม้าถึงบริษทัล่วงหนา้ 1 วนัท าการ หรือก่อนเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 

 

ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วน
นอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 
12.00น. เป็นตน้ไปในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาน้ี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม  
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และ
เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น 
บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 
 
1. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ  ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
2.2  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.3    แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

 

นิตบุิคคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น  (ไม่เกิน 90 วนั) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
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หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามสมควร 

3. การแจง้ผลคะแนนเสียง จะน าคะแนนเสียงเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง น าไปหักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ 

 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม 
2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติขอท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บังคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
2.1   หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
2.2   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น 

และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

          ท่านผูถื้อหุ้นสามารถยืนยนัจ านวนหลักทรัพย(์หุ้น)ท่ีถืออยู่ได้ท่ี บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  

         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
         คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ   โทร.02-009 9383  email: orathai.p@set.or.th 
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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 

 

หมวดที ่4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจ
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  
เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ
บริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
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หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามสมควร 

3. การแจง้ผลคะแนนเสียง จะน าคะแนนเสียงเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง น าไปหักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ 

 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม 
2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติขอท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บังคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
2.1   หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
2.2   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น 

และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

          ท่านผูถื้อหุ้นสามารถยืนยนัจ านวนหลักทรัพย(์หุ้น)ท่ีถืออยู่ได้ท่ี บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  

         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
         คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ   โทร.02-009 9383  email: orathai.p@set.or.th 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้ง
ระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการปรในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็น
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 39  ผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องรวมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระการประชุม  
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั
สามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุ
นิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้
นดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้งด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวธีิใดๆ ก็ตาม ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
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 ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

        (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
        (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
       (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้ง
ระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการปรในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็น
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 39  ผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องรวมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระการประชุม  
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั
สามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุ
นิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้
นดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
 
 



64 / 73

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

 

หมวดที ่6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 49.   หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรและในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลฯ 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 50.    บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั 
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ลงมติจดัสรรเงินส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้
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คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ลงมติจดัสรรเงินส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ 
เร่ือง การจดัรถรับ-ส่ง งานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562  ในวนัพุธท่ี              
24 เมษายน 2562  เวลา 14.00น. (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นตน้ไป)  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของ บริษทั 
ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

บริษทัฯ จดัใหมี้บริการรถรับ-ส่งผูถื้อหุน้ ณ บริเวณลานจอดรถ ขา้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต (จตุจกัร) 
(P1) ไปยงัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บมจ. ผลธญัญะ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.30น. และเดินทางกลบัจาก บมจ. ผลธญัญะ
ไปยงัจุดจอดรถรับ-ส่งขา้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต หลงัเสร็จส้ินการประชุม 
 

 ทั้งน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่านใดประสงคจ์ะใชบ้ริการรถรับ-ส่งในการเดินทางมา
ประชุมผูถื้อหุน้ โปรดกรุณาแจง้ส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 10 เมษายน ศกน้ี ผา่นทางนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทร. 
02-7910111 ต่อ 206 หรือทางอีเมล ์ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com 
 
แผนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต 
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 

แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2561 

 
กรุณาส่งรายงานประจ าปี 2561 ในลกัษณะรูปเล่ม มาท่ี: 
 
ช่ือผูถื้อหุน้................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น: 
     หากท่านผูถื้อหุน้มีค าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจงใน
วนัประชุมท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัไดท่ี้ cs@pdgth.com หรือโทรสาร. 02-791 0100 
 
ค าถาม:..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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