
 

                                                                               หนา้ 1 ของ 13 หนา้                                                    
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 
ถ่ายทอดสด ส านักงานบริษัท เลขที ่1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดม้อบหมายให ้นางสาว
เสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการท่ีประชุม ด าเนินการประชุมพร้อมท าการช้ีแจงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ส าหรับ
การประชุมแก่ท่ีประชุมทราบ 

 นางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ี
เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัน้ี 
ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2565 คร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ “Quidlab” โดย
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ ของ บริษทั  ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาด
สวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
 

คณะกรรมการของบริษัท ปัจจุบนัมีกรรมการจ านวน 8 คน สัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน ดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
1.  รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  นายนพดล             ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
4.  นายสนัติ   เนียมนิล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5.  ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
6.  พลเอก ชยัวฒัน์  สทอ้นดี  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.  นายวศิรุต             ศรีโรจนกลุ               กรรมการอิสระ 
8.  นายธนัยา  หวงัธ ารง กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.สุลกัษมณ์    ภทัรธรรมมาศ        ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 
1.  นายบุญชยั             สุวรรณวฒิุวฒัน์       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2.  นายธนัยา              หวงัธ ารง      รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาดและขาย และ 
     รักษาการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  
1. นางสาวปณิตา   โชติแสงมณีกลุ  ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (ผู้ตรวจนับการลงคะแนนเสียง)  
1. นายณฐัพล พทุธานุภาพ     ผูแ้ทน บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายธีรคุปต ์จ ากดั 
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 
1. นายภูริภทัร  ณ สงขลา  ผูรั้บมอบฉนัทะ ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
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        ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 คร้ังน้ี เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ได้
ใชบ้ริการจดัการประชุมจากบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรอง
ระบบควบคุมการประชุมจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัทฯ จะท าการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นฯ เพื่อใช้ในการรายงานและการ
ประชาสมัพนัธ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุมน้ี อาจปรากฎภาพของท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ัง
น้ี แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตวับุคคลท่ีเขา้มาร่วมงานแต่อยา่งใด ทั้งน้ี รวมถึงการบนัทึกช่ือ-นามสกลุ ของผูถื้อหุน้และ/หรือ
ผูรั้บมอบ ท่ีมีการสอบถามค าถามเพ่ือประกอบการอา้งอิงในรายงานการประชุมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการเท่านั้น 
 เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทั
ขอเรียนช้ีแจงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (หน้า 16-18) 
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุน้) ดงัน้ี 
 

วธีิการปฏิบัตใินการลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยผูถื้อ

หุน้หน่ึงคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัใน
แต่ละวาระ  

2. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุน้ท่านนั้นมีมติเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการบริษทั 

3.   โดยทางบริษทัจะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที 
 

ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัตติามขั้นตอนการลงคะแนน  
        เม่ือผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียง สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายถูก ทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยูท่าง
ซา้ยมือ จะมีปุ่ม ใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได ้
ท าการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหน่ึง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  จากนั้น กดส่ง  
เม่ือท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดรั้บป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย  
       หากผูถื้อหุ้นเขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ล๊ิกกดปุ่มใดๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียง  ระบบจะเทคะแนนเสียงไปท่ีเห็นดว้ย โดย
อตัโนมติั 
       ทั้ งน้ี ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่า         
ท่ีประชุมจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ 
             เพ่ือเหตุผลดา้นการรักษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงช่ือเขา้สู่ระบบไดบ้นอุปกรณ์เพียงเคร่ืองเดียวเท่านั้น
และหากมีการลงช่ือเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์เคร่ืองอ่ืนหรือเบราวเ์ซอร์อ่ืนในอุปกรณ์เคร่ืองเดียวกนั การลงช่ือเขา้สู่ระบบก่อนหนา้
น้ีจะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั ทั้งน้ี หา้มเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่านใหก้บับุคคลอ่ืน 
       โดยหากท่านผูถื้อหุ้นมีการขอ User Password ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจดัส่งแบบฟอร์มมอบ
อ านาจแบบ ข. ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงตามความประสงคเ์รียบร้อยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียง
ได ้แต่ท่านผูถื้อหุน้สามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและส่งค าถามไดใ้นวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง  
1.     ใหน้บัคะแนนเสียงหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระท่ี 5 ตอ้งใชม้ติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม โดยเป็น
การมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดบ้นัทึกล่วงหนา้แลว้ ส าหรับ
กรรมการบริษทัท่ีมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมเป็นผูส้รุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ มี
มติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ดงันั้น จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

 กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่ บตัรลงคะแนนท่ีท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือ      
มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั หรือลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่จะถือวา่เป็นบตัรเสีย ยกเวน้การลงคะแนนเสียงใน
กรณีคสัโตเดียน   
 
การลงมตคิะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้ นๆ หรือแสดง
ความเห็นไดต้ามความเหมาะสม 
      ส าหรับค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถามหรือให้
ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั 
และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิอยา่งเท่าเทียมกนั จึง
ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลา  
ท่ีก าหนดค่ะ 
     หากผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพข์อ้ความ (รูปหน้าต่าง
แชท) และท าการพิมพข์อ้ความท่ีท่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” เพ่ือยนืยนัการส่งขอ้ความดงักล่าวมายงับริษทั  
      ประธานฯ จะเป็นผูอ่้านค าถามของท่านตามล าดบั โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามท่ีตรงกบัวาระในเวลา
นั้นๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี ก่อน
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” ขอใหท่้านแจง้ช่ือ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเอง
หรือรับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
      ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม และหากมีค าถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากดั บริษทัจะพิจารณารวบรวม
ตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 
     กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัส าหรับ
การประชุมตามขอ้ก าหนดท่ีบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบ หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ โทรศพัท์ 02-013-4322 มือถือ: 080-008-
7616 หรือ email: info@quidlab.com  

เพ่ือการปฏิบติัตามแนวทางท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเก่ียวกบัการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมในคร้ังน้ี บริษทัจึงขอเชิญตวัแทนจาก บริษทั ส านกักฎหมายธีรคุปต ์จ ากดั โดยท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คุณณฐัพล พุทธา
นุภาพ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
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บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี  
11 มีนาคม 2565 (Record Date) เป็นจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 4,271 ราย จากจ านวนหุน้ 202,500,232 หุน้ การประชุมในวนัน้ีมี   

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวนหุน้ ร้อยละ 
  มาดว้ยตนเอง 11 37,983,272 18.7571 
  มอบฉนัทะ 17 66,451,736 32.8156 
  รวม 28 104,435,008 51.5727 
 

เป็นอนัครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะ
น้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท จ านวน 
202,500,232 หุน้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
 ในระหว่างเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 400 หุ้น ดังนั้นในการ
ประชุมคร้ังน้ี จึงมีผู ้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 29 ราย นับจ านวนหุ้นรวม 
104,435,408 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.5729 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 202,500,232 หุน้ 
 เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมในวนัน้ีกล่าว
ตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้และเปิดประชุมอยา่งเป็นทางการ 
 

 ประธาน ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม และเป็นตวัแทนของบริษทัในการกล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ผูรั้บมอบฉันทะทุกท่าน ท่ีร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในวนัน้ี บดัน้ี มีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ผมจึงขอเปิดการประชุม เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 ประธาน แจง้ท่ีประชุมทราบ 

1.   บริษทัฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ไวบ้น
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให ้    
ผูถื้อหุ้นตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2564 และเม่ือครบก าหนด
ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัจึงถือว่ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บการ
รับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้ 

2.   บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  ตั้งแต่วนัท่ี        
17 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 

     ทั้ งน้ี ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
ค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทั 
 

  ประธาน ด าเนินการประชุมตามตามระเบียบวาระการประชุม ตามล าดบัดงัน้ี 
 
วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 
2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับรายงานประจ าปีแบบเป็นรูปเล่มสามารถ
ติดต่อไดต้ามช่องทางท่ีก าหนด เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  

ประธาน มอบหมายให้คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2564 แก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 

 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และแจง้ให้ท่ี
ประชุมรับทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
ปี 2564 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 1,225.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 170.25 ลา้นบาท หรือ 16.13% 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 1,055.51 ลา้นบาท 
2. รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้าและบริการ  
รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้าฯ ส าหรับปี 2564 มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือ SAFETY จ านวน 889.88 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.60% กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE จ านวน 305.75 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 24.94% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ า
เพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER จ านวน 30.13 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 2.46% 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ SAFETY มีจ านวน 889.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 89.48 ลา้นบาท หรือ 11.18% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัขยายตวัต่อเน่ือง ดา้นลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัอ่ืน อยา่งเช่น ยานยนต ์ปิโตรเคมี มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้เพ่ือป้องกนัเช้ือโรคยงัมีอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้รายไดจ้ากกลุ่ม
โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การ
พฒันาตลาดในกลุ่มผูบ้ริโภค การพฒันาช่องทางการขายออนไลน์ ท าใหร้ายไดจ้ากกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE มีจ านวน 305.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 90.82 ลา้นบาท หรือ 42.26% โดยลูกคา้หลกัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตวัและขยายการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ท าให้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม CE 
เพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี รายไดเ้พ่ิมข้ึนมาจากราคาสินคา้ท่ีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี โดยเฉพาะสินคา้ในหมวดถุงมือคลี
นรูม ถุงมือแบบใชแ้ลว้ท้ิงท่ีมีความตอ้งการใชสู้งข้ึนอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์โควดิ-19 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE จึงเพ่ิมข้ึนทั้ง
ในกลุ่มฐานลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่  

ส าหรับรายไดจ้ากกลุ่ม WATER มีจ านวน 30.13 ลา้นบาท ลดลง 10.05 ลา้นบาท หรือ 25.02% โดยมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน ้ าในกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีด าเนินการต่อเน่ือง รวมถึงการบริการหลงัการขายและการ
บ ารุงรักษา อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ท าใหแ้ผนงานโครงการใหม่ของลูกคา้บางรายชะลอโครงการออกไป 

3. ความสามารถในการท าก าไร 
ปี 2564 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 287.59 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 23.46% ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการ

ขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึน 13.45 ลา้นบาท หรือ 4.91% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นตน้ 25.97% อย่างไรก็ตาม ปี 2564 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง เน่ืองจากตน้ทุนสินคา้ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนในบางหมวด 
และการขายสินคา้กลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ามีสดัส่วนการขายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสดัส่วนการขายในหมวดสินคา้ท่ีมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีสูงกวา่มีสดัส่วนการขายท่ีลดลง   

ดา้นก าไรสุทธิ ปี 2564 เท่ากบั 81.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.66% โดยก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 8.03 ลา้นบาท หรือ 
10.87% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 73.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.95%   

ปี 2564 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ หรือ ROE เท่ากบั 24.16% และมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยห์รือ ROA 
เท่ากบั 16.90% เพ่ืมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี ROE เท่ากบั 23.42% และ ROA เท่ากบั 15.95%  
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4. ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 
 สินทรัพยร์วม  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 636.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 30.23 

ลา้นบาท หรือ 4.99% โดยสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากสินคา้คงเหลือ-สุทธิเพ่ิมข้ึน 66.66 ลา้นบาทจากการสั่งซ้ือสินคา้ส ารอง
คลงัเพ่ิมข้ึน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 33.67 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 288.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 9.22 ลา้นบาท 
หรือ 3.31% หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากทรัสต์รีซีทเพ่ิมข้ึน 7.13 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 9.14 ลา้น
บาท ดา้นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.36 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 348.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 81.89 
ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้จ านวน 60.75 ลา้นบาท และจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 3.96 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องปี 2564 เท่ากบั 1.87 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.83 เท่า  
5. ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564  
 สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 บริษทัฯมีก าไรสุทธิ 81.89 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น เพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรต่อหุน้ 0.36 บาทต่อหุน้ 
6. การด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการ  
บริษทัฯยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัปฏิบติั CG Code 2560 และยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
OECD ตามเกณฑม์าตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard น ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทองคก์ร โดยมีการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

โดยในปี 2564 บริษทัยงัคงได้รับผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ ดีเลิศ หรือสัญลกัษณ์ 5 ดาว 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 และไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

7. การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยในปี 2565 น้ีจะครบ

ก าหนด 3 ปี ของใบรับรอง CAC โดยบริษทัอยูร่ะหวา่งการเตรียมยืน่ขอต่ออายกุารเป็นสมาชิก CAC คร้ังท่ี 2 
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 คุณธานินทร์ งามวทิยาพงศ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ท าไมรายไดใ้นไตรมาสท่ี 4 จึงต ่าสุดเม่ือเทียบ
กบัอีกสามไตรมาสก่อน 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงว่า ถือเป็นเร่ืองปกติเช่นเดียวกบัทุกปี เน่ืองจากช่วงเดือนธนัวาคมมีวนัหยดุตาม
เทศกาล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็มีการตรวจนบัสินคา้คงคลงัประจ าปี อยูร่ะหวา่งการเคลียร์สตอ็กสินคา้ตั้งแต่
ตน้ธนัวาคมของทุกปีจึงไม่มีการสัง่ซ้ือเพ่ิม 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ในวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
 
  มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2564 
 
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล แห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
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จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบวา่งบ
การเงินของบริษทัมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั        
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยสรุปสาระส าคญัของ
งบการเงินส าหรับปี 2564 ตามท่ีปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report)  (หน้า 
112-159) รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 (หน้า 46-53) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ และ
รายงานสรุปภาพรวมตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแถลงต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 1  
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2564 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 104,435,407 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
  งดออกเสียง 1 0.0000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (29 ราย) 104,435,408 100.0000 

 
วาระที ่3    พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2564 และจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 25634 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 79.24 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.39 บาท เพ่ือปฏิบติัตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัฯ 
ตามมาตรา 115 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพ
คล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 ดงัน้ี 

1. เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท จ่ายเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564  
2.1 จดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2564 เป็นจ านวน 3.96 

ลา้นบาท 
2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 

202,500,232 หุ้น เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 64.80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 81.78 ของก าไรสุทธิ และ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจากงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564 ในอตัรา
หุน้ละ 0.16 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท 
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เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร 

2.3 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่าย
ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท และมีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 3.96 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.32 บาท เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 64.80 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท 
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 104,435,407 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 1 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (29 ราย) 104,435,408 100.0000 

 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
บริษทัทั้งหมด ส าหรับในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 1. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  2. นายธนัยา หวงัธ ารง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
  3.  นายวศิรุต ศรีโรจนกลุ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณา
โครงสร้างองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมยงัคงอตัราเดิมจ านวน 9 คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ียงัวา่งอยู ่(1 ท่ีนัง่) เน่ืองจากยงั
ไม่มีบุคคลท่ีเหมาะสมและอยูใ่นกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการท่ีมาทดแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัล าดบั
ต่อไป  
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โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวงัถึงความเหมาะสม กรรมการท่ีครบวาระการด ารง
ต าแหน่งทั้ง 3 คน คือ 1) พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี (กรรมการอิสระ)  2) นายธนัยา หวงัธ ารง (กรรมการ) และ 3) นายวิศรุต ศรี
โรจนกุล (กรรมการอิสระ) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั และสอดคลอ้ง
ขอ้ก าหนดเก่ียวขอ้ง เห็นควรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง โดยกรรมการอิสระทั้งสองคน ไดแ้ก่ พล
เอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี และ นายวิศรุต ศรีโรจนกุล เป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

 

ดังนั้ น คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ระมดัระวงัถึงความเหมาะสม ภายใตน้โยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คนมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ขา้งตน้ และเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คนดงัท่ีกล่าวมา เป็นกรรมการ
บริษทัต่อไป อีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดประวติัไดน้ าเสนอยูใ่นเอกสารประกอบการประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
 

      เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีออกเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลคะแนนรายบุคคล 
 

 ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล โดยตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  ภายหลงัประมวลผลคะแนนและตรวจสอบแลว้ปรากฎรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 4.1 พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนดี  (กรรมการอสิระ) 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 104,429,636 99.9945 
  ไม่เห็นดว้ย 5,772 0.0055 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (29 ราย) 104,435,408 100.0000 

 
 

4.2 นายธันยา หวงัธ ารง  (กรรมการ)  
มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นดว้ย 104,429,636 99.9945 
  ไม่เห็นดว้ย 1 0.0000 
  งดออกเสียง 5,771 0.0055 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (29 ราย) 104,435,408 100.0000 
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4.3 นายวศิรุต ศรีโรจนกลุ (กรรมการอสิระ)  
มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นดว้ย 104,429,636 99.9945 
  ไม่เห็นดว้ย 5,772 0.0055 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (29 ราย) 104,435,408 100.0000 

 

 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการทั้ ง 3 คน ได้แก่ 1. พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนดี (กรรมการอิสระ)  2. นายธันยา หวงัธ ารง 
(กรรมการ) และ 3. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล (กรรมการอิสระ) กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ 
คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสม
ท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั
โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียง ค่าตอบแทนท่ีจูงใจแก่กรรมการ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และ
เสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ตามเหตุผลขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดงัน้ี 

รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนประจ า (รายเดือน) /2 ค่าเบ้ียประชุม (ต่อคร้ัง) /3 
ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทั 25,000 12,000 22,500 15,000 
2. คณะกรรมการตรจสอบ 20,000 - 18,000 12,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 - 18,000 12,000 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 18,000 12,000 
5. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด - - - - 
6. โบนสักรรมการ จากผลการด าเนินงานปี 2565 /4 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 
7. โบนสักรรมการ จากผลการด าเนินงานปี 2564 /4 จ านวนเงิน 1.518 ลา้นบาท (2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ปี 2564) 
8. ค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2565/1 
(มีผลตั้แต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั) 

ค่าตอบแทนประจ าและค่าเบ้ียประชุมรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมโบนสั
กรรมการ) และโบนสักรรมการอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 

 

 บริษทัฯ ไม่มีก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจ า ค่าเบ้ียประชุม และโบนัส
กรรมการ ตามขา้งตน้ โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการไดจ้ดัท าประกนัภยัตามกรมธรรม ์D&O Insurance 
ท่ีคุม้ครองความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร ภายในวงเงิน 100 ลา้นบาท ค่าเบ้ียประกนั 0.15 ลา้นบาท ระยะเวลา 1 
ปี (1 พ.ย.2564 ถึง 1 พ.ย.2565) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 



 

                                                                               หนา้ 11 ของ 13 หนา้                                                    
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาท และโบนัสกรรมการอตัรา 2.5% 
จากเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น และโบนัสแก่กรรมการส าหรับปี 2564 จ านวน 1.518 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 104,435,407 100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย 1 0.0000 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (29 ราย) 104,435,408 100.0000 

 
วาระที ่6    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 ประธาน มอบหมายใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอในวาระน้ี 
 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี 
 คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีจาก
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และผลงานในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีมาตลอด เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีราย
เดิม คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี  

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
3. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 

 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูท้  าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
ส าหรับปี 2565 (นบัเป็นปีท่ี 11) 
 
 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนั ท าหนา้ท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

 ทั้งน้ี ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั (รวมบริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน 1,672,000 บาท เพ่ิมข้ึน 42,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 เม่ือเทียบกับปีก่อน อันเน่ืองจากสัดส่วนการเติบโตของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี แมว้่าผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่
คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
                     



 

                                                                               หนา้ 12 ของ 13 หนา้                                                    
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
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 2565 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบัญชีเป็นจ านวน 1,672,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 104,429,636 99.9945 
  ไม่เห็นดว้ย 5,772 0.0055 
  งดออกเสียง 0 0.0000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 104,435,408 100.0000 

 
วาระที ่ 7   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุม วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดพิ้จารณาเสร็จส้ินแลว้ 

ในการเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดไวว้่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
 

ประธานฯ ขอตอบค าถามผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
 คุณภูริภัทร ณ สงขลา ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่  

1) การปรับข้ึนของราคาพลงังาน และวกิฤตรัสเซีย-ยเูครน มีผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัเพียงใด และหากมี ไดมี้การ
รับมือผลกระทบดงักล่าวอยา่งไร 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงว่าอาจมีผลกระทบบ้าง แต่เน่ืองจากรูปแบบธุรกิจมิใช่โรงงานก็มี 1) ค่าใช้จ่าย
ส านักงาน ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ประปา ตามปริมาณการใชจ้ริง แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควิด จดัให้พนกังานท างานท่ีบา้นเป็นส่วน
ใหญ่ 2) ค่าใชจ่้ายรถจดัส่ง และรถพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มงานขาย ลดการเดินทางมาท างาน จดัประชุมผ่านส่ือออนไลน์ทุก
รูปแบบ ส าหรับรถจดัส่งมีการบริหารจดัการโดยน าระบบ GPS มาติดรถเพ่ือจดัเส้นทางเดินรถไปในเส้นทางเดียวกนั เพ่ือ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงปัจจุบนัมียานยนตไ์ฟฟ้า (EV) ท่ีเร่ิมแพร่พลาย บริษทัอาจพิจารณาปรับเปล่ียนมาใชร้ถ EV เพื่อประหยดั
น ้ ามนัและลดมลภาวะส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศท่ีอาจสูงข้ึน ซ่ึงบริษทั
มีการบริหาร Supply chain วางแผนสั่งซ้ือให้มีปริมาณเพียงพอ ตน้ทุนท่ีเหมาะสมคุม้ต่าแก่ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการลูกคา้ 

2) ปัจจุบันผูต้กงานจ านวนมาก หันมาประกอบอาชีพการท าเบเกอร่ี จะถือเป็นโอกาสของบริษทัหรือ และบริษทัมี
นโยบายการตรึงราคาวตัถุดิบ เช่น แป้งท าขนมต่างๆ เน่ืองจากผูท้  าเบเกอร์ร่ีบ่นว่าวตัถุดิบราคาแพง และพยายามหาวตัถุดิบท่ี
ราคาไม่แพง 



 

                                                                               หนา้ 13 ของ 13 หนา้                                                    
 

 ประธานฯ แถลงวา่ กลุ่มเบเกอร์ร่ีอยูน่อกเหนือจากวิสัยทศัน์และเป้าหมายของบริษทั แต่ทิศทางธุรกิจตรงกบักรอบ
วสิัยทศัน์ของบริษทัท่ีก าหนด “เป็นบริษทัชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความยัง่ยืนในธุรกิจสินคา้และบริการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม” ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัท่ีบริษทัมุ่งเนน้ ไดแ้ก่  
 1) กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการท างาน แบ่งเป็น อุปกรณ์นิรภยั
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลายส่วน
ร่วมกันในขณะท างาน เพ่ือป้องกันอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  (Safety and 
Environment Products หรือ CE) เพื่อสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างๆ 
 2) กลุ่ม สิน ค้าและบ ริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม  (Control Environment Products หรือ CE) ใช้ควบคุม
สภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังานท่ีตอ้งการการควบคุม  ไดแ้ก่ ห้องปลอดเช้ือโรงพยาบาล หรือกลุ่ม
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 3) กลุ่มสินค้าบริการระบบบ าบัดน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products หรือ WATER) ให้บริการดา้น

ระบบบ าบดัน ้ าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การรับออกแบบ และวิศวกรรมงานโครงสร้าง ผลิต ติดตั้งหรือรับก่อสร้างระบบ ในรูปแบบ EPC 
BOO หรือ BOT เป็นตน้ 
 คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทัจะกลบัไปท าธุรกิจประปาชุมชน
หรือไม่ 
  คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ช้ีแจงวา่โครงการประปาชุมชนของธุรกิจน ้ า ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาไม่มีการด าเนินงาน
ส่วนน้ี  แต่ปัจจุบนัยงัติดตามดูแลงานโครงการท่ีมีภาะผกูพนัตามสญัญา เช่น การตรวจรับและส่งมอบงานแลว้เสร็จ ส าหรับดา้น
คดีฟ้องร้องท่ีบริษทัไดมี้การด าเนินการทางกฎหมายกบัทางเทศบาลเพ่ือรักษาสิทธิของบริษทัในการเรียกร้องค่าปรับส่วนเกิน
ตามกฎหมาย ท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาในชั้นศาล 

บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมน้ี เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้
เลขานุการบริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี และหากบริษทัไม่ได้รับ
ขอ้เสนอใหแ้กไ้ขรายงานประชุมดงักล่าว จะถือวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บรองรายงานประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ขอปิดประชุมและขอขอบคุณ
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุม  

 
ปิดการประชุมเวลา 15.30น. 
    
  
   
     
     ลงช่ือ.........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                  ( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
                           ประธานกรรมการ 
     
  
        

     ลงช่ือ.........................................................ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ) 
             เลขานุการบริษทั  
 

เสาวภา ชูรุจิพร 

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 

http://www.pdgth.com/
mailto:cs@pdgth.com%20ภายใน

