
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 
บริษทั ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัศุกร์ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. 
 

ณ หอ้งประชุมชัน 3 ของบริษทัฯ เลขที 1/11 หมู่ที 3 
ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
 
 
 
 

เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะทีจะมาประชุม 
โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ)  

พร้อมทังหลกัฐานแสดงตนมาดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      บริษทัฯ ขอเรียนแจง้การงดของทีระลึก สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ทังนี  เพือใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทีขอความร่วมมือให้บริษทัจด
ทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของทีระลึก ซึ งก่อให้เกิดรายจ่ายทีไม่จาํเป็น แต่ควรนาํไปใชเ้พือ
สร้างการเติบโตอยา่งย ังยืนของกิจการ และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทีมีการรณรงคใ์หง้ดแจกของ
ทีระลึก เนืองจากไม่ตอ้งการให้บริษทันาํปัจจยัแวดลอ้มอืนๆ มาเบียงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเขา้ร่วม
ประชุม นอกเหนือจากการให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสไดใ้ชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมตดัสินใจเกียวกบัทิศทางการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัทีตนเองเป็นผูถื้อหุน้ การรับรู้ผลการดาํเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาล
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นสาํคญั ทังนี  บริษทัฯ ไดจ้ดัเครืองดืม อาหารว่างไวรั้บรองผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ทีมาร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาส นี

 



 

                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 13 หนา้

ทะเบียนเลขที 0107551000088 
วนัที  20  มีนาคม  2560 

 
เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2560 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
 

สิงทีส่งมาดว้ย 
 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

2. สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั งที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 
 3. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุน  

    เบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
4. ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  5. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 

 8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
           9. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 
 10. แผนทีแสดงทีต ังสถานทีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้าํหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจาํปี 2560  ในวนัศุกร์ที 28 เมษายน  2560  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานทีตังบริษทัฯ ห้องประชุมชัน 3 
เลขที 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี  
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระล่วงหนา้เพือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 13 หนา้

วาระที  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครังที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 
 (การลงมติ: วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที  1/2559 ซึ ง
ประชุมเมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งตามมติของทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทังนี  ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามทีกฎหมายกาํหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.pdgth.com)  เมือวนัที 12 กนัยายน 2559 เพือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที 1/2559  ซึ งจดัขึนเมือ
วนัที 29 สิงหาคม 2559 ใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 2)  
 
วาระที  2   เพือรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
 (การลงมติ: วาระนีไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ) 
 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ
เปลียนแปลงทีสาํคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2559 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2559) ทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานและการเปลียนแปลงทีสาํคญัใน
รอบปี 2559 (เอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3) 
  
วาระที   พจิารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา  ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  กาํหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนั
สินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอเพือพิจารณาอนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  
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หนา้ 3 ของจาํนวน 13 หนา้

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับรอบ
ปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ซึ งผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบ
แลว้ และไดผ้า่นการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั งที 2/2560 เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที  2/2560 เมือวนัที  28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป  จึง
เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปี สินสุด ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2559 ที
ผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3) สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2559 2558 /1 2559 2558 
สินทรัพยร์วม 960.95 667.40 926.23 667.52 
หนี สินรวม 609.95 346.10 569.91 343.54 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุ้น) /2 202.50 /2 162.00  202.50 /2 162.00  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 352.31 322.59 356.32 323.98 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,097.99 914.90 1,056.40 880.71 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (15.30) 33.01 (12.67) 28.16 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  
(ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่)  

(15.25) 34.31 (12.67) 28.16 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน /3 
(บาท/หุน้) 

(0.08)/3 0.21 (0.07)/3 0.17 

หมายเหตุ:    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
                     /2 โดยในปี 2559 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 
88,999,992 หุน้ มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 161,999,986 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียน 14 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 162,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบีน 161,999,986 บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนทังสิน 250,999,978 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้จาํนวน 
40,499,996 หุน้  มลูค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ 202,499,982 บาท (ณ 7 ตุลาคม 2559) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเสนอขายแก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนจาํนวน 40,499,996 หุน้ เพือรองรับการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จาํนวน 40,499,996 หุน้ และ ESOP-Warrant 
อีก 8,000,000 หุน้ ตามลาํดบั 
 /3 คาํนวณตามจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 194,977,476 หุน้ 
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หนา้ 4 ของจาํนวน 13 หนา้

 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 ซึ งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในครั งนี  ตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ  วนัที  31  ธนัวาคม  2559 
ซึ งไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป  

วาระที 4  พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึงปีหลงั ปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. กาํหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนันๆ 
หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียง
พอทีจะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจาํเป็นอืนใด และโครงการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน
ไมมี่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่านมา บริษทัฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 15.25 ลา้นบาท อนัเนืองจากการบนัทึกประมาณการหนี สินจากค่าปรับงานล่าชา้ ในไตรมาส 
4/2559 จึงของดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการงวดครึ งปีหลงั (กรกฏาคม-ธนัวาคม) และยงัไม่มีการจดัสรร
กาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมายเพิมเติม 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก               
(มกราคม-มิถุนายน 2559) จาํนวน 161,999,986 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 16.20 ลา้นบาท (จากกาํไร
สุทธิทีเสียภาษีอตัรา 20%) ไดจ่้ายไปแลว้เมือวนัที 7 กนัยายน 2559 ดงันัน จึงของดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ครึ งปีหลงั (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559) 
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หนา้ 5 ของจาํนวน 15 หนา้

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีทีผา่นมา มีดงันี                 
      งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ (โดยมีเงือนไข) 
2. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) (15.25) 34.31 
3. จาํนวนหุน้สามญั (ลา้นหุ้น) /1 และ /2 202.50  162.00 
4. กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.08) 0.21 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุ้น)  0.10 0.20 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.10 0.08 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) - 0.12 
6. เงินปันผลจ่ายทังสิน (ลา้นบาท) 16.20 32.40 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) - 94.42 

 

หมายเหตุ:  
1) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาํนวน 88,999,982 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 161,999,986 บาท (ภายหลงัลดทุนจดทะเบียนแลว้) เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 250,999,978 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือเสนอขายแก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนและรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 และ ESOP-Warrant 

2) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนทีเรียกชาํระมูลค่าหุน้แลว้จาํนวน 40,499,996 หุน้ โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้เดิม (Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 80,999,982 
บาท ทังนีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทังจาํนวนและไดท้าํการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เมือวนัที 7 ตุลาคม 2559 ทังนี  
บริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 202,499,982 บาท จากทุนจดทะเบียนทังหมด 250,999,978 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ
งวดครึ งปีหลงั (กรกฏาคม-ธนัวาคม) เนืองจากผลประกอบการขาดทุน และยงัไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสํารอง
ตามกฎหมายเพิมเติม ซึ งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และแจง้ทีประชุมรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 16.20 ลา้นบาท ไดจ่้ายไปแลว้เมือวนัที 7 กนัยายน 2559 
   
วาระที 5  พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามกาํหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
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หนา้ 6 ของจาํนวน 13 หนา้

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบักรรมการหนึ งใน
สาม (1/3) กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นันให้จบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอืนอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตังใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึงกไ็ด ้  
 ซึ งบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้า 90 วนั นบัตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ซึ งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตังเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี  มีกรรมการบริษทัทีครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 4 คน ดงันี  

 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต หวงัธาํรง *   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ *  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 4.  นายสันติ เนียมนิล   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
    

 มีกรรมการจาํนวน 2 คนทีไม่ประสงค์ต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชวลิต หวงั
ธาํรง  และนพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็น
ว่าหากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัลดลงเหลือจาํนวน 9 คน และมีสัดส่วนกรรมการอิสระจาํนวนไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ ซึ งเหมาะสมกบัลกัษณะขนาดธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทั ดงันัน จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตังกรรมการทีครบกาํหนดตามวาระจาํนวน 2 คน 
 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)  ไดพิ้จารณา      
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ซึ งปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 (สิงทีส่งมาดว้ย 3 - หมวดโครงสร้างการ
จดัการ) โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า 
กรรมการทัง 2 คนซึ งตอ้งออกตามกาํหนดวาระ เป็นผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมทั งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาทีผา่นมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั 
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมฉบบัแกไ้ข) และมีคุณสมบติัเป็น
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หนา้ 7 ของจาํนวน 13 หนา้

กรรมการอิสระของบริษทั ซึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลทีถูกเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ
ให้ความเห็นไดอ้ยา่งมีอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง 2 คน ไดร้ับการ
พิจารณาเลือกตังกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นวา่  1)  นายนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล  2)  นาย
สันติ เนียมนิล  มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและขอ้บงัคบับริษทั มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัซือสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเตม็ความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบ
กาํหนดวาระทัง 2 คน ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหนึ งตามเหตุผลขา้งตน้ รายละเอียดและ
คุณสมบติัโดยสงัเขปของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 4 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัฯ ทีปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 
หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครังนี  (สิงทีส่งมาดว้ย 3) 
 
วาระที 6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 
 (การลงมติ:  วาระนี ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า ห้ามมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   กาํหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที    ซึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบียประชุม  เบียเลียง  โบนสั  บาํเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนๆ ตาม
ขอ้บังคบั หรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซึ งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนันให้ไดร้ับเบี ย
เลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหนึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซึ งไดรั้บเลือกตังเป็น 
กรรมการในอนัทีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 8 ของจาํนวน 13 หนา้

 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2560 ตามแนวทางปฏิบติัทีดี โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ผลการดาํเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทัอืนทีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเหมาะสมเพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัให้คงอยูก่บับริษทั  รวมทัง ผล
สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลียโดยรวมของตลาด โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีทีผา่นมา
ดงันี  

1. ค่าเบียประชุม  ต่อครังทีมาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2559  เห็นควรงดการจ่ายโบนสัแก่กรรมการเนืองจากผลประกอบการขาดทุน 
ปี 2560  ค่าเบียประชุมและโบนสักรรมการรวมกนั ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจาํนวน 6 ลา้นบาท   
              ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีทีผา่นมา ดงันี  

  ส่วนที 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น ทังนี  ขึนอยูก่บัผลประกอบการประจาํปี 
  ส่วนที 2. ค่าตอบแทน Incentive 10% ของกาํไรส่วนเพิม จากผลประกอบการปี 2558  
              ในกรณีทีมีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 ให้นาํมาคิดเป็นโบนสัส่วนเพิมแก่กรรมการ   
 การจดัสรรโบนสัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน 
(หมายรวมถึงกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตามสัดส่วนอายุการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ในกรณีทีกรรมการไดรั้บแต่งตังระหวา่งปี หรือแต่งตังแทนกรรมการทีลาออก ทังนี  ยกเวน้กรณีกรรมการที
มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
  3.    สิทธิประโยชน์อืนใด   -ไมมี่ – 
 

   ขอ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย มีดงันี  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560/1 (ปีทีเสนอ) ปี 2559 (ปีทีผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้

ถือหุ้น 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิส่วนที
เกินจากกาํไรสุทธิปี 2558 
(ค่าเบียประชุมและโบนสั รวมกนัไม่
เกินกรอบวงเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท)  

ไม่มี 
(ในปี 2559 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจาํนวน 4.125 ลา้นบาท ซึง
ไมเ่กินงบประมาณ 6 ลา้นบาท ตาม
มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559)  
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 9 ของจาํนวน 13 หนา้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560/1 (ปีทีเสนอ) ปี 2559 (ปีทีผา่นมา) 
2. ค่าเบียประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั ง  22,500 บาท ต่อครัง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั ง  15,000 บาท ต่อครัง 
3. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั ง  18,000 บาท ต่อครัง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อครั ง  12,000 บาท ต่อครัง 
4. สิทธิประโยชน์อืนใด ไมมี่ ไม่มี 
 
หมายเหตุ:  
/1 ทีจะขออนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัที 28 เมษายน 2560 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการบริหาร 
 

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2559  ซึ งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั งนี  ตาม
เอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาโดยกลันกรองถึงความเหมาะสมที
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และ ผลตอบแทนทีจ่ายให้แก่    
ผูถื้อหุ้นและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2560 
 
วาระที 7   พจิารณาอนุมตัิแต่งตังผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
 (การลงมติ:  วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้
ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตังสามารถ
แต่งตังผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 10 ของจาํนวน 13 หนา้

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นควรเสนอ 
แต่งตังผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงันี :  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 5946   หรือนายอธิพงศ ์  
อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 3500  หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 4054   หรือนาย  
ยงยทุธ ์เชือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 9445  แห่งบริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
สาํหรับปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,422,500 บาท โดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จาํกดั ไดส้อบบญัชีให้กบับริษทัในปี 2559 พิจารณาจากผลการปฏิบติังานทีดีเป็นทีน่าพอใจ ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี ความเชียวชาญในการสอบบญัชี และบุคคลทัง 4 คนมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์       
 
            ข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี2560 ปี 2559 ปี 2558 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   -  บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริง จาํกดั” /1 
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จาํกดั” /2 

   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” /3 
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการสือสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

- บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั/4 
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3) ค่าบริการอืนๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,422,500 1,270,000   1,135,000 
 
             อนึง ผูส้อบบญัชีไม่ใหบ้ริการอืนๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ ์และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้และในกรณีทีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั งานไดใ้ห้
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอืนภายในสาํนกังานเดียวกนัทีมีคุณสมบติัของบริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 11 ของจาํนวน 13 หนา้

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตังผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน1,422,500 บาท (หนึงลา้นสีแสนสองหมืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) โดยคา่สอบบญัชี
ดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทัง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริง จาํกดั จาํนวน 20,000 
บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 205,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 240,000 บาท  และ
ค่าใชจ่้ายการจดัทาํงบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั อีกจาํนวน 32,500 บาท 
ซึ งเป็นภาระรับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีทีเพิมขึนจาํนวน 152,500 บาท คิดเป็น 
อตัราร้อยละ12 อนัเนืองจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัยอ่ยทีเพิมขึนจากปีก่อน  
 โดยในปี 2560 ไมมี่ค่าบริการอืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service)   
 ดงัมีรายชือผูส้อบบญัชีต่อไปนี  
 

ชือผูส้อบบญัชี เลขทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวนปีทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1.  นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /1 5946 1 ปี (เริมปี 2559-ปัจจุบนั) 
 2.  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  3500 - 
 3.  นายวชิยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 4.  นายยทุธพงษ ์ เชือเมืองพาน 9445 - 

หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามลาํดบัที 1. เป็นผูส้อบบญัชีทีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสินสุด 31 ธนัวาคม 2559 
                         ส่วนลาํดบัที 2, 3 และ 4 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
   (ขอ้มูลเกียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 5) 
 

 ทังนี  ผูส้อบบญัชีทัง 4 รายขา้งตน้ทีเสนอแต่งตังนันเป็นผูที้ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 สํานกังานสอบบญัชีทีเสนอแต่งตัง “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตังแต่ปี 
2554-2559 รวมเป็นเวลา 6 ปี ในการสอบบญัชีของบริษทั 

วาระที  8   เรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 
   วาระนีกาํหนดไวเ้พือให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสัย และ/หรือเพือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการนาํเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี  
 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพือให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชีแจงผูถื้อหุ้น 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 12 ของจาํนวน 13 หนา้

  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงดงัรายชือและประวติัโดยสังเขปปรากฎตามสิงทีส่งมาดว้ย 6  เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (เลือกแบบ ก. หรือแบบ ข) ตามสิงทีส่งมาดว้ย 7 ส่วนผู ้
ถือหุ้นชาวต่างชาติซึงแต่งตังคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. (ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดที้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com)  ซึ งบริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 
20 บาทให้ และแนบเอกสารประกอบฯ ตามทีกาํหนดในรายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู ้
ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ (ตามสิงทีส่งมาดว้ย 8) 

 
ทังนี  ขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะทีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี             

บาร์โคด้จาก TSD (สิงทีส่งมาดว้ย 1) และหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานประกอบ (กรณีการมอบฉนัทะ) มาแสดง
ต่อเจา้หนา้ทีเพือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนัน ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัศุกร์ที 28 เมษายน 
2560 ตามกาํหนดวนั เวลา และสถานทีดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมตังแต่
เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าจะถึงกาํหนดเวลาประชุม 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
        บริษัท  ผลธัญญะ  จํากดั  (มหาชน) 
         
        

                        
 

                       ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   
                    ประธานกรรมการ 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 13 หนา้

ข้อควรทราบเพืออาํนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้น 
  

1. บริษทัไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัที 14 
มีนาคม 2560 ละปิดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(รวมฉบบัแกไ้ขเพิมเติม) ในวนัที 15 มีนาคม 2560      

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์หก้บักรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดกาเครืองหมายหนา้
ชือกรรมการอิสระตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึงเท่านัน และลงลายมือชือใน
หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมรับรองความถูกตอ้งของสาํเนาเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นตาม
รายละเอียดทีระบุไวใ้นสิงทีส่งมาดว้ย 8  ใส่ซองตอบกลบัทีส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและส่งมายงั     
เลขานุการบริษทั  
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
เลขที 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ก่อนวนัประชุม  

3. ผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุ้น สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดที้เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.pdgth.com) 

4. กรณีทีผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจ้ง
ความประสงคด์งักลา่วตามแบบฟอร์มขา้งล่างนี  ระบุชือ ทีอยู ่ โทรศพัท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล ์ส่งมายงั คุณ
ศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที  02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาที  
ir@pdgth.com   หรือ cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจาํปี 2559 ไดท้่านละ 1 เล่ม 

5. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตังแต่วนัที 27 มีนาคม 2560 แลว้ ทังนี  
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัทีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัภายในวนัที 21 เมษายน 2560 ส่งมายงั เลขานุการบริษทั 
สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เลขที 1/11 หมู ่3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 
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เอกสารสิงทีส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560    
2) เอกสารสิงทีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

สิงทีส่งมาดว้ย 1   แบบฟอร์มลงทะเบียน (TSD) 
สิงทีส่งมาดว้ย 2  สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั งที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559  
 สิงทีส่งมาดว้ย 3  รายงานประจาํปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
       ทีตรวจสอบแลว้ของบริษทั สาํหรับปี 2559 ในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 
สิงทีส่งมาดว้ย 4   ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
  และนิยามกรรมการอิสระ 
สิงทีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี 
สิงทีส่งมาดว้ย 6          ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
สิงทีส่งมาดว้ย 7   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.   
สิงทีส่งมาดว้ย 8  เอกสารหรือหลกัฐานทีตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
   การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 
สิงทีส่งมาดว้ย 9  ขอ้บงัคบัของบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
สิงทีส่งมาดว้ย 10  แผนทีตังสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
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