
         
 

                                                                หนา้ 1 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมี รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”)  
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563 

พร้อมกบัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงมาตรการคดักรองและแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พนัธ์ใหม่ 2019 (“โควิด-19”) ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด มีดงัน้ี 

1. บริษทัจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและเจลลา้งมือแอลกอฮอลไ์วส้ าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน 
2. บริษทัไดจ้ดัเกา้อ้ีส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน และผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ใหมี้ระยะห่างจากกนัไม่

นอ้ยกวา่หน่ึงเมตร 
3. บริษทั ไดจ้ดัให้มีจุดคดักรอง ณ บริเวณ ป้อมยาม มีการคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และจดัท าแบบคดั

กรอง COVID-19 (ระบบคดักรองของตลท.) รวมถึง การตรวจสอบประวติัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีผลการคดักรอง
เป็นกลุ่มเส่ียง เพ่ือเก็บประวติัไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง โดยขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ี
ประเมินไดว้่าเป็นกลุ่มเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมีไข้ หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ 
โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมแทน 

4. บริษทั ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน สวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยู ่ณ สถานท่ีประชุม 
 

บริษทัฯ ขออภยัในความไม่สะดวกในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ท่ีตอ้งผ่านกระบวนการคดั
กรองอย่างเคร่งครัด และแจง้รายละเอียดแผนผงัห้องประชุมและป้ายบ่งช้ีทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่อง
ทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังาน ผูถื้อหุน้ และบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อบริษทัเป็นส่ิง
ส าคญั  

 
 ประธาน กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และแจง้ท่ีประชุมวา่ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 
210,500,232 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 210,500,232 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระแลว้ 202,500,232 
บาท คิดเป็นร้อยละ 96.1995 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั  
 

 เร่ิมประชุมมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 37,938,163 หุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะ 
จ านวน 14 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้77,619,635 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 26 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้115,557,798 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 57.0655 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจ านวน 202,500,232 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกวา่ 
25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 



         
 

                                                                หนา้ 2 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

 ในระหวา่งเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 2 ราย จ านวน 5,700 หุ้น ดงันั้นในการประชุม
คร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 28 ราย นบัจ านวนหุ้นรวม 115,563,498 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 57.0683 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 202,500,232 หุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวนหุน้ ร้อยละ 
  มาดว้ยตนเอง 14   37,943,863 18.7377 
  มอบฉนัทะ 14   77,619,635 38.3306 
  รวม 28 115,563,498 57.0683 

 
ประธาน ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 คร้ังน้ี  คณะกรรมการบริษทั ได้

พิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่ บริษทัสามารถจดัประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้แต่ตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกนัการแพร่เช้ือของทางราชการอยา่งเคร่งครัด โดยจะด าเนินการประชุมใหก้ระชบัขั้น แต่ยงัคงให้ไดส้าระตามท่ี
ตอ้งด าเนินการ และขอความกรุณาผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ ให้ตั้งขอ้ซกัถามเฉพาะกรณีท่ีเห็นวา่เป็นสาระส าคญั ส่วนเร่ือง
อ่ืน(ถา้มี) จะเปิดเผยไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั และขอมอบหมายให้เลขานุการบริษทั ท าการช้ีแจงขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญัส าหรับ
การประชุมและการลงมติแก่ท่ีประชุมทราบ และท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม 

เลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและตอบ
ขอ้ซกัถามของท่ีประชุม นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย ส านกังานธีรคุปต์ จ ากดั เป็นผูส้ังเกตุการณ์และ
ตรวจนับการลงคะแนนเสียง เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งความโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมีผูรั้บมอบอ านาจในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย ดงัน้ี 
 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม   
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) และประธานกรรมการชุด
ยอ่ยเขา้ร่วมประชุมทุกคน 

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

 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน  3 ท่าน 
1. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานสนบัสนุนองคก์ร 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3.  นายธนัยา หวงัธ ารง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย 



         
 

                                                                หนา้ 3 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
1. นางสาวปณิตา  โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  
2. นางสาวจิตรดา  รามศิริ ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี  

 

ผูส้งัเกตุการณ์ประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
1. นายพีระวฒัน์  เมธเกรียงชยั    ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 

 

ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
1. นางรัตนา   ตนัสกลุ    ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้   

 

เลขานุการบริษัท ท าการช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมและการลงมติ ตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (หน้า 12-13) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (หน้า 26-28) พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุน้) ดงัน้ี 

1. หน่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง  
2. พิจารณาเรียงล าดบัวาระตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุน้ และก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ 

ผูถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 
3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น 
4. ผูต้อ้งการใชสิ้ทธิออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง สามารถใชสิ้ทธิโดยบตัรลงคะแนนท่ีมอบไวใ้ห้ขณะ

ลงทะเบียน และเจา้หนา้ท่ีจะรวบรวมบตัรลงคะแนนดงักล่าว (ท่ีมี Barcode) มาหกัออกจากคะแนนท่ีไดร้วบรวม
โดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหวา่งลงทะเบียน ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองซ่ึงไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนใน
วาระใดจะถือว่ามีมติอนุมติัในวาระนั้น  โดยบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนส่วนท่ีเหลือทุกใบเม่ือเสร็จส้ินการ
ประชุม 

5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดท้ าการบนัทึกการ
ลงมติตามความประสงคแ์ลว้ 

6. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ใน
วาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนน วาระท่ี 5 ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ส่วนวาระท่ี 7 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุ้นจะเสนอ
เร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่เร่ืองท่ี
กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

7. การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจ านวนหุ้นท่ีลงมติเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

8. กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่ บตัรลงคะแนนท่ีท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือ
มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ยกเวน้การ
ลงคะแนนเสียงในกรณีคสัโตเดียน   

9. กรณีท่ีมีค าถามให้ยกมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีจะไปรับค าถาม (แบบฟอร์มค าถามท่ีจดัให้ ณ จุดลงทะเบียน) เพ่ือส่งแก่
เลขานุการบริษทักลัน่กรองและส่งแก่ประธานท่ีประชุมเพ่ือตอบค าถามและบนัทึกในรายงานประชุม โดยบริษทั
ขอสงวนสิทธิตอบเฉพาะค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระประชุมเท่านั้น   

10. ส าหรับค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้จะน าไปตอบในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง และบนัทึกไวใ้นรายงานประชุม   
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เลขานุการบริษัท เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 ประธาน แจง้ท่ีประชุมทราบ  

1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพื่อให้ผูถื้อหุน้ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 และ
เม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัฯ จึงถือวา่รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้ 

2. เพื่อเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑ์การเสนอวาระ
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฎวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยมีผูถื้อหุ้นไดส่้งค าถามมายงั
บริษทั จ านวน 3 ราย โดยคณะกรรมการบริษทัจะไดมี้การพิจารณาตอบค าถามดงักล่าวในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
 ประธาน จึงไดด้ าเนินการประชุมตามตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็น
ล าดบัดงัน้ี  
  
วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 
2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 (รูปแบบ QR Code) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงานประจ าปีแบบเป็นรูปเล่มไดท่ี้หน้าห้อง
ประชุม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  

ประธาน มอบหมายใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ในฐานะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ส าหรับปี 2562 แก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 

 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และแจง้ให้ท่ี
ประชุมรับทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 911.85 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 890.79 ลา้น

บาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20.95 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 0.11 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
รวมลดลง 12.60 ลา้นบาท หรือ 1.36% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ลา้นบาท โดยมี
รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างลดลง เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัไม่มีการรับงานก่อสร้าง 
 

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเป็น  
กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือ SAFETY จ านวน 719.42 ลา้นบาท 

คิดเป็นสัดส่วน 78.90% เพ่ิมข้ึน 3.69 ลา้นบาท หรือ 0.52% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้
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หน่วยงานราชการและกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้เดิมบางกลุ่ม เช่นกลุ่มยานยนต ์กลุ่มปิโตรเคมี 
ลดลงเน่ืองมาจากภาวะการแข่งขนัและการลดงบประมาณการสั่งซ้ือ เน่ืองจากการลดอตัราก าลงัการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวั ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการมีจ านวนลดลงเน่ืองจากเป็นลกัษณะงานโครงการ 

กลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ  CE จ านวน 167.96 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 18.42%  ลดลง 4.61 ลา้น
บาท หรือ 2.67% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดก าลงัการผลิตตามตลาดส่งออกท่ี
ชะลอตวั จากปัญหาสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER จ านวน 24.48 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 
2.68% ลดลง 11.67 ลา้นบาท หรือ 32.28% โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน ้ าใน
กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดท่ี้ลดลงมาจากรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บงานในลกัษณะดงักล่าว  
 

ความสามารถในการท าก าไร 
ปี 2562 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 236 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.39 ลา้นบาท หรือ 3.68% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 227.62 

ล้านบาท เน่ืองจากการขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้นสูงเพ่ิมข้ึน และมีต้นทุนสินคา้ลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า 
นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัไม่มีตน้ทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้าง  

ด้านค่าใช้จ่ายในกรขายและบริหาร ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 195.85 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 89.90 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102.10 ลา้นบาท ค่าปรับงานล่าชา้ 0.58 ลา้นบาท และ
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 3.28 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมเพ่ิมข้ึน 3.12 ลา้นบาท หรือ 1.62% เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจ านวนประมาณ 8 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีลดลงหลกัมาจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีงานก่อสร้างท่ีบันทึกในปีก่อน และ
ค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนในปี 2561 ส าหรับรายการขาดทุน
จากการขายทรัพยสิ์นจ านวน 3.28 ลา้นบาท มาจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรส าหรับงานขุดเจาะบาดาล อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
บริษทัไดเ้คยบนัทึกการขาดทุนจากการขายสินทรัพยด์งักล่าวแลว้ จึงมีรายการโอนกลบัจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ านวน 7.24 
ลา้นบาท   

ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจ านวน 5.17 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือ 36.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงิน 
8.17 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

ปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 ลา้นบาท ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 4.91 ลา้นบาท หรือ 13.44% เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 ลา้นบาท 

โดยอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร แสดงดงัน้ี 
• ปี 2562 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ 25.88% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ 24.62% 
• อตัราก าไรสุทธิ 4.45% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรสุทธิ 3.90% 
• อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ หรือ ROE เท่ากบั 14.37% และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยห์รือ ROA เท่ากบั 9.63% 

เพ่ือข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี ROE เท่ากบั 14.33% และ ROA เท่ากบั 6.52% 
 

ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 567.15  ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 

84.97 ลา้นบาท หรือ 13.03% โดยลดลงหลกัมาจากสินคา้คงเหลือ 64.34 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 22.13 ลา้น
บาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 28.54 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากท่ีดิน อาคาร และ



         
 

                                                                หนา้ 6 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

อุปกรณ์ ท่ีลดลงหลกัจากค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ส าหรับงวด 11.80 ลา้นบาท และจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรส าหรับงานขดุเจาะ
บาดาล 21.40 ลา้นบาท  

หน้ีสินรวมมีจ านวน 266.16 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 112.98 ลา้นบาท หรือ 29.80% โดยมีหน้ีสิน
ท่ีลดลงหลกัจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง79.21 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 37.02 ลา้นบาท และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าทางการเงินลดลง 12.70 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 1.56 ล้านบาท และมีประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 15.16 ลา้นบาท เน่ืองจากเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 302.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.01 ลา้นบาท หรือ 10.21% เพ่ิมข้ึนจาก
ก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน  41.42 ลา้นบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 10.13 ลา้นบาท และจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมาย 2 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่องปี 2562 เท่ากบั 1.82 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.88 เท่า ดีข้ึนเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน 
 

ผลการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการ  
ในปี 2562 บริษทัไดรั้บผลการประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดีเลิศ หรือสัญลกัษณ์ 5 ดาว ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 และ

ไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 คะแนน 99 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
 

การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วนัท่ี 

14 ตุลาคม 2559 โดยในปี 2562 บริษทัด าเนินการยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ และได้ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็น
สมาชิก CAC เรียบร้อยแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 
 

การด าเนินงานด้านความยัง่ยืน  
ปี 2562  บริษทัไดรั้บเลือกเป็นหน่ึงในหุน้ย ัง่ยนื หรือ THSI ประจ าปี 2562 ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

mai 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
 

 ประธาน แถลงวา่มีค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ 2 ราย ดงัน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น : ดร.นท ีนาคธนสุกาญจน์ 
1) แผนการด าเนินธุรกิจในปีน้ีและปีหน้า จะท าอะไรบ้าง และคาดว่าผลประกอบการในปีน้ีและปีหน้า น่าจะเป็น

อยา่งไร 
ค าตอบ:   ก่อนสถานการณ์ โควิด 19 ประเมินวา่ภาพรวมเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัต่อเน่ืองจากปี 2562 เน่ืองมาจากสงครามทาง
การคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ซ่ึงส่งผลต่ออุตสาหกรรม การส่งออกใน Segment ต่างๆ แต่ยงัประเมินวา่อาจมีแนวโนม้ดีข้ึน การ
ขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ EEC ยงัด าเนินการต่อเน่ือง สงครามการคา้เร่ิมมีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนข้ึน และจากเหตุการณ์สงครามการคา้
ส่งผลให้เกิดการยา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยไดบ้างส่วน นอกจากน้ีในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการซ่ึงยงัคงมีงบประมาณ
การสัง่ซ้ือปกติ ส าหรับธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าจากภาวะการขาดแคลนน ้ าซ่ึงคาดวา่จะมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน และเทรนดก์ารให้
ความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ
น ้ าเพ่ิมมากข้ึน จึงมองวา่ธุรกิจบริษทัยงัสามารถเติบโตได ้โดยตั้งเป้าหมายรายไดร้วมเติบโตเฉล่ียท่ี 10-15% จาก 3 กลุ่มธุรกิจ
หลกั SAFETY CE และ WATER 
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 หลงัสถานการณ์ โควิด 19 ลูกคา้ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆไดรั้บผลกระทบ มีการหยุดกิจการชั่วคราวตามท่ีภาครัฐ
ก าหนด บางส่วนลดการผลิตลง จึงเร่ิมมีการเล่ือนหรือยกเลิกค าสั่งซ้ือออกไปในบาง Segment เช่น กลุ่มยานยนต ์กลุ่มปิโตรเคมี 
กลุ่มก่อสร้าง และขนส่ง เป็นตน้ โดยเร่ิมตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม อยา่งไรก็ตาม สินคา้ SAFETY CE มีความตอ้งการเพ่ิมมาก
ข้ึนในกลุ่มลูกคา้กลุ่มสาธารณสุข โรงพยาบาล โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มป้องกนัภยัส่วนบุคคล หรือ PPE เช่น หนา้กาก ถุงมือ ชุด
ป้องกนัเช้ือโรค นอกจากน้ี จากภาวะขาดแคลนสินคา้ ท าใหลู้กคา้ในบางอุตสาหกรรมมีความตอ้งการซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการในกระบวนการผลิต ท าให้มีรายไดใ้นส่วนน้ีเขา้มาชดเชยในส่วนท่ี
ลดลงไปได ้

บริษทัประเมินวา่ หากสถานการณ์ดีข้ึนลูกคา้จะกลบัมาสั่งซ้ือเช่นเดิม แต่คาดวา่จะไม่มากตามท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงบริษทั
อาจปรับเปล่ียนแผนด าเนินงานในบางส่วนไปมุ่งเนน้ตลาดทางการแพทยท่ี์คาดว่าจะยงัมีความตอ้งการสินคา้ PPE หรือสินคา้
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงคาดวา่ยงัมีความตอ้งการใชต้่อเน่ืองจนถึงส้ินปี ตลอดจนในอนาคต โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เขา้ใจ
และตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัต่างๆเพ่ิมข้ึน มีความจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อม เตรียมอุปกรณ์ดา้น
ความปลอดภยัในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจึงมุ่งเนน้ศึกษา สรรหา สินคา้ท่ีมีนวตักรรม มีมาตรฐานมา
จ าหน่ายเพ่ิมข้ึน ตลอดจนสินคา้กลุ่ม Health care หรือสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็มีผูค้า้เขา้
มาในตลาดเพ่ิมข้ึน การแข่งขนัสูงข้ึนในอนาคต มีผลต่อก าไรท่ีอาจลดนอ้ยลงในตลาดน้ี เป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตามต่อไปในอนาคต 

2) เงินลงทุนในธุรกิจประปา ขาดทุนไปทั้งส้ินเท่าไหร่ คิดเป็นจ านวนขาดทุนต่อหุน้เท่าไหร่ 
ค าตอบ:   เงินลงทุน ณ ส้ินปี  2562 ขาดทุนประมาณ  44.3 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 0.22 บาทต่อหุน้ 
 
ผู้ถือหุ้น : คุณธนพร อิม่ใจ  

1) ควรใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทยมี์สิทธิซ้ือหนา้กาก N95  
ค าตอบ: ผูถื้อหุน้สามารถซ้ือสินคา้ของบริษทัผา่นช่องทางการขายต่างๆตามท่ีสะดวกเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป เช่น ผา่นเวบ็ไซต ์
pholonline หรือโทรติดต่อบริษทั ในกรณีหนา้กาก N95 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด จึงท าให้เกิด
การขาดแคลนสินคา้ในหลายแห่ง โดยบริษทัได้พยายามจดัหาสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้ และส าหรับในช่วง
สถานการณ์โควิดท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้โนโยบายในการจดัสรรสินคา้ดงักล่าวให้กลุ่มลูกคา้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทยก่์อน    

2) การด าเนินธุรกิจใหม่ๆ Phol ไม่ช านาญการจดัการในธุรกิจน ้ า เหตุใดไม่ผนัไปท าธุรกิจท่ีช านาญ เช่น โรงงานผลิต
หนา้กาก หรือถุงมือ  

ค าตอบ:   บริษทัเร่ิมด าเนินธุรกิจในธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ ามาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั มีการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน
ตลอดมา บริษทัเช่ือมัน่วา่บุคลากรของบริษทัมีความรู้ ความเช่ียวชาญเพียงพอในการท าธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ า  

โดยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นแบบซ้ือมาขายไป การด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานถือได้ว่าเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการผลิตสินคา้เพ่ือจ าหน่ายบริษทั
ด าเนินการในลกัษณะการร่วมมือกบัผูผ้ลิต การจา้งผลิตสินคา้ House brand เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะมีความยืดหยุน่และปรับตวัไดง่้าย
กวา่การสร้างโรงงานผลิตเองท่ีตอ้งมีการลงทุนสูงและยงัไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอในการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
ยงัมองวา่โรงงานอุตสาหกรรมยงัถูก Disrupt ไดง่้าย ตลาดสินคา้หนา้กาก หรือถุงมือ มีคู่แข่งหรือผูเ้ล่นรายใหม่เขา้มาง่าย margin 
อาจไม่คุม้ค่าแก่การลงทุนในการสร้างโรงงาน 

3) ภายใตส้ถานการณ์โควิด เห็นไดว้า่ความตอ้งการสินคา้กลุ่มปกป้องต่างๆ มีความตอ้งการสูง เป็นโอกาสทางธุรกิจ 
จดัท า สรรหาหรือผลิตนวตักรรมใหม่ เช่น ขายกล่องตูอ้บ UV N95, ช้ินส่วน อะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ safety 
และอ่ืนๆเพ่ือต่อยอดธุรกิจ 



         
 

                                                                หนา้ 8 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

ค าตอบ: ช่วงสถานการณ์โควดิ บริษทัไดมี้การจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัจ าหน่าย เช่น หนา้กากป้องกนัเช้ือโรคแบบ
ต่างๆท่ีมีความหลากหลาย Face shield  เคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย เคร่ืองฆ่าเช้ือ UV น ้ายาฆ่าเช้ือ เจลแอลกอฮอล ์เป็นตน้  
 

ผู้ถือหุ้น : คุณเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ 
1) ขอให้ช่วยสรุปโดยย่อถึงการประกอบธุรกิจของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั และมีแนวทางบริหารจดัการ บริษทั ผล

ธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดัในอนาคตอยา่งไร (เพ่ิมเติมจากคุณรัตนา ตนัสกลุ ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ค าตอบ:  โครงสร้างบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยรวม 3 บริษทั ไดแ้ก่  

1. บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั บริษทัถือหุน้ 100% ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์ดา้นความปลอด
ภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกลุ่มสินคา้ดา้นงานกูภ้ยัและสาธารณภยัต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคา้
หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ  

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั บริษทัถือหุน้ 100% ประกอบธุรกิจดา้นวศิวกรรมก่อสร้าง รับออกแบบ ผลิตระบบบ าบดั
น ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้ อุปกรณท่ีเก่ียวขอ้ง และการบ ารุงรักษาระบบ 

3. บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั ประเทศกมัพชูา บริษทัถือหุน้ 100% ปัจจุบนัหยดุกิจการ และอยูร่ะหวา่งการ
ช าระบญัชี 

2) รายงานประจ าปี 2562 โครงสร้างรายไดห้นา้ 28 ยอดรวมไม่ตรงกบัในงบก าไรขาดทุนฯ หนา้ 118 
ค าตอบ:  หนา้ 28 แสดงโครงสร้างรายไดร้วมของบริษทั รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจาก 3 กลุ่มสินคา้และบริการ
รวม 911.85 ลา้นบาท (SAFETY 719.42 ลา้นบาท CE 167.96 ลา้นบาท WATER 24.48 ลา้นบาท)  และรายไดอ่ื้น 18.59 ลา้นบาท 
ส าหรับหนา้ 118 งบก าไรขาดทุน แสดงรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 911.85 ลา้นบาทยงัไม่รวมรายไดอ่ื้นๆ โดยรายไดอ่ื้นๆ 
แสดงในบรรทดัต่อจากก าไรขั้นตน้ 
 3)   งบก าไรขาดทุน (หนา้ 118) มีการกลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 0.58 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้าย เพราะอะไร 
ค าตอบ: เป็นประมาณการค่าปรับท่ีบนัทึกเพ่ิมเติมของงานก่อสร้างประปาชุมชนบา้นสะปุ๋ง ทต.ม่วงนอ้ย เน่ืองจาก ทาง 
อบต. ใหมี้การแกไ้ขแบบและยงัไม่มีการลงนามรับเงิน จึงไดป้ระมาณการค่าปรับท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมเติม 

4) ตั้งขาดทุนเงินลงทุนใน บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั ปี 2561 จ านวน 5.77 ลา้นบาท ปี 2562 จ านวน 4.03 ลา้นบาท หนา้ 
143 เงินลงทุนสุทธิ ณ 31/12/62 มูลค่า 4.405 ลา้นบาท ในปี 2563 จะตั้งเป็นค่าใชจ่้ายหรือไม่ และคาดวา่บริษทัน้ียงัจะ
ประกอบธุรกิจต่อไปหรือไม่ 

ค าตอบ:  ปี 2563 บริษทัย่อยรับงานไดเ้พ่ิมข้ึน คาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษทัย่อยจะดีกว่าปี 2562 จึงยงัไม่มีการ
พิจารณาตั้งขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม และบริษทัยงัเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าตามท่ีได้
ตอบค าถามผูถื้อหุน้ในขอ้ 1) เร่ืองแผนการด าเนินธุรกิจ 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมและไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ใน
วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
  
 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2562 
 
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้า่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ี



         
 

                                                                หนา้ 9 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และรายงานของผูส้อบบญัชีโดยไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ท่ีผา่นมา 
ตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 (หนา้ 111-163) รวมถึงค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 (หนา้ 29-
32) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแถลงต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 1  
 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม พร้อมแจง้ท่ีประชุมวา่มีค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อ
หุน้ ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น : คุณเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ 
 1) จากรายงานประจ าปี 2562 
 - หนา้ 38   ระบุเงินลงทุน บจ. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ านวน 9.5 ลา้นบาท หนา้ 143 ระบุเงินลงทุน บริษทั ผลธญัญะ 
(แคมโบเดีย) จ ากดั จ านวน 6.77 ลา้นบาท จ านวนใดท่ีถูกตอ้ง 
ค าตอบ: หนา้ 38 จ านวน 9.5 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย (จ านวนหุน้ทั้งหมด 300,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 1 
เหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียน ณ เวลานั้น เท่ากบั 31.67 บาท คิดเป็นมูลค่า 9.5 ลา้นบาท) โดยเร่ิมแรกบริษทัลงทุนใน
บริษทัยอ่ย สดัส่วน 70% เป็นเงินประมาณ 6.77 ลา้นบาท ต่อมา ในปี 2558 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน บริษทัขอซ้ือ
หุน้คืนมาทั้งหมดอีก 30% ในราคา 1 บาท ปัจจุบนับริษทัจึงมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.77 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 100%  รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 24 
 - หนา้ 122 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ ปี 2561 จ านวน 12.4 ลา้นบาท ปี 2562 จ านวน 13.5 ลา้นบาท การตั้งดงักล่าว 
เป็นสินคา้คงเหลือกลุ่มใด และการตั้งดงักล่าว เป็นจ านวนใกลเ้คียงกนั จะมีตั้งเช่นน้ีทุกปีหรือไม่ 
ค าตอบ:  ปี 2561 ตั้งขาดทุนจากลดมูลค่าสินคา้ โดยเป็นสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 8.07 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม  CE จ านวน 
1.23 ลา้นบาท และสินคา้กลุ่ม WATER จ านวน 3.10 ลา้นบาท 
    ปี 2562  ตั้งขาดทุนจากลดมูลค่าสินคา้ โดยเป็นสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 7.94 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม CE จ านวน 0.44 
ลา้นบาท และสินคา้กลุ่ม WATER จ านวน 5.12 ลา้นบาท 
 โดยบริษทัมุ่งเนน้ในการเร่งผลกัดนัสินคา้ท่ีคา้งสต็อคหรือมีอตัราหมุนเวียนสินคา้ต ่า และมีแผนบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัท่ีรัดกมุเพ่ิมข้ึน จึงคาดวา่การบนัทึกดอ้ยค่าสินคา้จะลดลง 
 - หนา้ 122 โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ปี 2561 จ านวน 1.3 ลา้นบาท โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ปี 2562 
จ านวน 9.9 ลา้นบาท การโอนกลบัดงักล่าวเป็นสินคา้กลุ่มใด ท าไมปี 2562 ถึงมีจ านวนสูงมาก 
ค าตอบ ปี 2561 เป็นการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 0.98 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม CE          
จ านวน 0.24 ลา้นบาท และสินคา้กลุ่ม WATER จ านวน 0.08 ลา้นบาท 
 ปี 2562 เป็นการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้กลุ่ม SAFETY จ านวน 8.33 ลา้นบาท สินคา้กลุ่ม CE      จ านวน 
0.24 ลา้นบาท และสินคา้กลุ่มน ้าจ านวน 1.33 ลา้นบาท  
 โดยเป็นการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ เน่ืองจากบริษทัสามารถระบายสินคา้กลุ่มท่ีเคยตั้งขาดทุนจากลด
มูลค่าสินคา้ออกไปได ้ซ่ึงมีมูลค่าสูง ในปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีการปรับปรุงการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัรวมถึง
การเพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้คงคลงั และด าเนินการเร่งรัดแผนในการผลกัดนัสินคา้คา้งสต็อคหรือมีอตัรา
หมุนเวยีนสินคา้ต ่า ท าใหมี้การระบายสินคา้กลุ่มดงักล่าวออกไปมากในปี 2562  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 



         
 

                                                                หนา้ 10 ของจ านวน 16 หนา้                                                                           
 

มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 115,538,498 99.9784 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 25,000 0.0216 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 

 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562  
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงั
หักภาษี และหลงัหักทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ และมีนโยบายท่ีจะจดัสรรก าไรประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษทัและ
แผนการใชเ้งินของบริษทัฯ 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 40.01 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.20 บาท เม่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัรารวมทั้งส้ิน 0.15 บาท ทั้งน้ี เป็นไป
ตามมาตรา 115 แห่งพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 
0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.13 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562  

2. จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.95 ของ
ก าไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท
ไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 20.25 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2563 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 
 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญั
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร  

 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และมีมติอนุมติัจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 2 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัรารวมหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินไม่
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เกิน 30.38 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือไม่เกิน 20.25 ลา้นบาท ก าหนดจ่าย
ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 115,538,498 99.9784 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 25,000 0.0216 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธาน รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าววา่ตามขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ขอ้ 20 ท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัใหม่อีกวาระ
หน่ึงก็ได ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียง
ไดอ้ยา่งอิสระ กรรมการท่ีครบก าหนดวาระอาจไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้ดงันั้น กรรมการ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 คน คือ นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ นายสนัติ เนียมนิล และนายธีรเดช จารุตั้งตรง จึงไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งประชุม 
(เดินออกจากห้องประชุม)  
 ในปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  2. นายสนัติ เนียมนิล   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  3.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหนา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษทั ซ่ึง
ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 มีความเห็นวา่กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีผูท้รงคุณวฒิุท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อ
ต่อบริษทัฯ มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั
ซ่ือสตัย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ โดยกรรมการอิสระทั้ง 2 คน คือ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
และ นายสันติ เนียมนิล เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้
ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

 

      ประธาน ในวาระน้ีพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่าน
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
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ออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
สอบถามหรือใหเ้สนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ีตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี  
  ภายหลงัจากไดรั้บบตัรลงคะแนนและตรวจสอบแลว้ปรากฎรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
มตทิีป่ระชุม 
4.1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 113,973,123 98.6238 
  ไม่เห็นดว้ย 1,555,675 1.3462 
  งดออกเสียง 34,700 0.0300 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 

 หมายเหตุ:  เป็นกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ งดออกเสียงจ านวน 30,000 หุน้ 
 

4.2 นายสนัติ เนียมนิล     
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายสันติ เนียมนิล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 115,558,798 99.9959 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 4,700 0.0041 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 

 หมายเหตุ: เป็นกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จ านวน 0 หุน้ 
 

4.3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธีรเดช จารุตั้งตรง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114.308,798 98.9143 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 1,254,700 1.0857 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 
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 หมายเหตุ: เป็นกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ งดออกเสียงจ านวน 1,250,000 หุน้ 
 ภายหลงัจากเสร็จส้ินการการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 คนกลบัเขา้หอ้งประชุม
อีกคร้ังหน่ึง 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ
บริษทั ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ีย
โดยรวมของตลาด  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2563 โดยปรับรูปแบบค่าตอบแทนเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม วงเงินไม่เกิน         
5 ลา้นบาท (เท่าปีก่อน) มีรายละเอียดดงัน้ี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
ค่าตอบแทนรายเดือน (ทุกเดือน) ประธานกรรมการ  25,000 บาท/เดือน 
   กรรมการ(ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 12,000  บาท/เดือน 
ค่าเบ้ียประชุม   ประธานฯ  22,500  บาท/คร้ัง  
   กรรมการบริษทั 15,000  บาท/คร้ัง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ค่าตอบแทนรายเดือน (ทุกเดือน) ประธานฯ  20,000  บาท/เดือน 
   กรรมการตรวจสอบ ไม่มี 
เบ้ียประชุม   ประธานฯ 18,000  บาท/คร้ัง 
   กรรมการตรวจสอบ 12,000  บาท/คร้ัง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนรายเดือน (ทุกเดือน) ประธานฯ  15,000  บาท/เดือน 
   กรรมการสรรหาฯ ไม่มี 
เบ้ียประชุม   ประธานฯ 18,000  บาท/คร้ัง 
   กรรมการสรรหาฯ 12,000  บาท/คร้ัง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ค่าตอบแทนรายเดือน (ทุกเดือน) ประธานฯ  15,000  บาท/เดือน 
   กรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มี 
เบ้ียประชุม   ประธานฯ 18,000  บาท/คร้ัง 
   กรรมการบริหารความเส่ียง 12,000  บาท/คร้ัง 
 โดยค่าตอบแทนรายเดือน(ทุกเดือน) จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 
ต  าแหน่ง ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว และค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อคน) และไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ 
โบนสักรรมการ (ปี2563) คิดอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 
โบนสักรรมการ (ปี2562) จ านวน 1.25 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุ้นในปี 2562 และเม่ือรวมกบัค่าเบ้ีย
ประชุม 1.94 ลา้นบาท คิดเป็นค่าตอบแทนกรรมการรวม 3.19 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เกินงบประมาณ 5 ลา้นบาท 
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 โดยหลกัเกณฑก์ารจดัสรรโบนสัแก่กรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการทุก
คนๆ ละ 1 ส่วน (รวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตามสัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุาร
ด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท และจ่ายโบนสัแก่กรรมการปี 2562 
จ านวน 1.25 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 113,922,943 98.5804 
  ไม่เห็นดว้ย 1,555,555 1.3461 
  งดออกเสียง 85,000 0.0736 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 

 หมายเหต:ุ  กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้จ านวน 60,000 หุน้ งดออกเสียงในวาระน้ี 
 
วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบบญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณงานและ
เปรียบเทียบไดก้บับริษทัอ่ืนในระดบัเดียวกนั จึงเสนอแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมของ
บริษทั โดยมี นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขท่ี 9575 แห่งบริษัท  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 1,565,000 บาท เทียบเท่ากบัปีท่ีผ่านมา และไม่มี
ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service)  
                        
 ประธาน คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลตามรายนามขา้งตน้ของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ส าหรับปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเท่ากบัปีก่อนจ านวนเงิน 1,565,000 บาท (รวมบริษทัยอ่ย) และไม่มีค่าบริการ
อ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี ถึงแมว้า่ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศไม่ไดส้ังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั แต่
คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบัญชีเป็นจ านวน 1,565,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 115,532,727 99.9734 
  ไม่เห็นดว้ย 5,771 0.0050 
  งดออกเสียง 25,000 0.0216 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 115,563,498 100.0000 

 
วาระที ่ 7   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธาน แจง้ท่ีประชุมวา่ วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัได้
ช้ีแจง้ขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ตามบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดต้อบไปแลว้ในวาระท่ี 1 และ 2  
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น : คุณเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ 

1) จากการเกิดโรคระบาด COVID-19 บริษทัมีสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อะไรบา้ง และปี 2563 น้ีคาดวา่จะท าใหบ้ริษทัมี
ยอดขายเพ่ิมมากข้ึนไดห้รือไม่ 

ค าตอบ:   บริษทัจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลหรือ PPE 
ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนา้กาก ถุงมือ 
ชุดป้องกันเช้ือโรค แว่นตา เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดัหาสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาจ าหน่ายเพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์
ตรวจวดัอุณหภูมิ เคร่ืองฆ่าเช้ือ UV น ้ ายาฆ่าเช้ือ เจลแอลกอฮอล ์จากกสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงท่ีผา่นา ท าให้บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มน้ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหม่ ลูกคา้รายยอ่ย และการขายผา่นช่องทางออนไลน์
เพ่ิมข้ึน 

2) ปี 2563 จากสภาวะเศรษฐกิจหยดุชะงกั มีผลกระทบกบับริษทัมากหรือนอ้ยเพียงใด 
ค าตอบ:   ค  าตอบเช่นเดียวกบัวาระท่ี 1 (อา้งอิงค าถาม ดร.นที นาคธนสุกาญจน์) 
 

มีค  าถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม ดงัน้ี 
ผู้รับมอบฉันทะ: คุณรัตนา ตนัสกลุ 

1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสูงมาก เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไรในอนาคต และการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าสินทรัพยสู์งข้ึนจาก 5.02 แสนบาทในปี 2561 เป็น 2 ลา้นบาท ในปี 2562 
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ค าตอบ: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืนมีจ านวน 132.73 ลา้นบาท มาจากการตั้งส ารองลูกหน้ีผูรั้บจา้งท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าปรับ
จากงานก่อสร้าง โดยบริษทัไดด้ าเนินคดีทางกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 การขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ านวน 2 ลา้นบาท เป็นยอดยกมาตน้ปี 2561 แต่ส าหรับปี 2562 บริษทัไดข้าย
สินทรัพยด์งักล่าวออกบางส่วน คงเหลือยอดการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.867 ลา้น
บาท แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 148  

2)  สาเหตุของการท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งฟ้องคดี และขณะน้ีความคืบหนา้ของการบงัคบัคดีของโจทยด์ าเนินถึงชั้นไหน 
ค าตอบ:  เป็นการยื่นฟ้องคดีของเจา้หน้ีการคา้ต่อบริษทัย่อย บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง คดีถึงท่ีสุด โจทยส์ามารถใชสิ้ทธิ
บงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนัยงัไม่มีความคืบหนา้เร่ืองการบงัคบัคดีของโจทย ์ 
 

ผู้ถือหุ้น : ดร.นท ีนาคธนสุกาญจน์ 
1) บริษทัจ าหน่ายสินทรัพยเ์คร่ืองจกัรส าหรับงานขุดเจาะบาดาล (หน้า 30) “หมดหรือยงั” ถา้ยงัคงเหลืออีกเท่าไหร่? 

และมีแผนจะขายหมดเม่ือไหร? 
ค าตอบ:  บริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยเ์คร่ืองจกัรส าหรับงานขดุเจาะบาดาลออกไปทั้งหมดแลว้ 

2) ขอทราบแผนการช าระหน้ีในปีน้ีและปีต่อไปวา่จะมีเป้าหมายใหมี้ D/E Ratio เป็นเท่าใด? 
ค าตอบ:  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีเงินกูร้ะยะยาวคงเหลือประมาณ 22 ลา้นบาท และมี D/E Ratio ท่ี 0.88 เท่า ใน
สถานการณ์ปัจจุบนับริษทัยงัคงนโยบายก าหนดให ้D/E Ratio ไม่เกิน 1 เท่า 
  

 ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมน้ี เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือเสนอแกไ้ขรายงาน
การประชุม โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี และ
หากบริษทัไม่ไดรั้บขอ้เสนอใหแ้กไ้ขรายงานประชุมดงักล่าว จะถือวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บรองรายงานประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 
 

 ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.20น. 
  
 
 
 
     ลงช่ือ.........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                  ( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
                           ประธานกรรมการ 
   
 
     ลงช่ือ.........................................................ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ) 
             เลขานุการบริษทั 
 

 

  

เอกจิตต์ จึงเจริญ 

เสาวภา ชูรุจิพร 
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