
หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563

ณ หองประชุมชั้น 3 ของบร�ษัทฯ
เลขที่ 1/11 หมูที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

พรอมทั้งหลักฐานแสดงตนมาดวย

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น.

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร (02) 791-0111 แฟกซ (02) 791-0100-3
www.pdgth.com



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563B

เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
และ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน รายงานความยัง่ยืน ของ
บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้มูลการจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

QR Code รายงานประจ าปีและเอกสารการประชุม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์(02) 791 0111 ext. 151, 206 โทรสาร (02) 791 0100 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 1

เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
และ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน รายงานความยัง่ยืน ของ
บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้มูลการจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

QR Code รายงานประจ าปีและเอกสารการประชุม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์(02) 791 0111 ext. 151, 206 โทรสาร (02) 791 0100 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 1 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
วนัท่ี  9  มีนาคม  2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) และ QR Code 
ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  รายงานทางการเงิน  รายงานความยัง่ยืน ของบริษัท ผลธัญญะ จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2562 

2. เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุม  
3. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สถานท่ีตั้งบริษทัฯ) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.)  
9. ขอ้มูลการจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

 

 คณะกรรมการบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2563 มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้ ง
บริษทัฯ หอ้งประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 7)  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อควรทราบ 
1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 และ
เม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัฯจึงถือว่ารายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้ 

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระ
และเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอ 
 

วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 (วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25632

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 2 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

    วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2562 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบ
ปี 2562  
  
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท                              หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยร์วม 567.15 652.12 546.01 622.23 
หน้ีสินรวม 266.16 379.14 252.21 354.95 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 302.29 274.28 293.80 267.28 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 911.85 924.45 842.43 866.33 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 38.13 38.85 36.64 38.70 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 36.51 40.01 36.64 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20 0.18 0.20 0.18 
หมายเหต:ุ   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 บาท                  
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ี (QR Code) ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้ง   
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 2 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

    วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2562 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบ
ปี 2562  
  
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท                              หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยร์วม 567.15 652.12 546.01 622.23 
หน้ีสินรวม 266.16 379.14 252.21 354.95 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 302.29 274.28 293.80 267.28 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 911.85 924.45 842.43 866.33 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 38.13 38.85 36.64 38.70 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 36.51 40.01 36.64 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20 0.18 0.20 0.18 
หมายเหต:ุ   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 บาท                  
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ี (QR Code) ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้ง   
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หนา้ 3 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. ก าหนดใหจ่้ายเงิน
ปันผลจากก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
50. ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ หลงัหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลได้ หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 

 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.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562  
 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562 

ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.13 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.69 ของก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 และจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวน 0.72 ลา้นบาท 

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2562  
2.1 จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน  2  ลา้น

บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 0.72 ลา้นบาท ดงันั้น จึงคงเหลือจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมายส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.28 ลา้นบาท 

2.2 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 202,500,232 
หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.95 ของก าไรสุทธิ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 20.25 
ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร  

2.3 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
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หนา้ 4 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี  

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2562 ปี 2561 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 40.01  36.64 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50  
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20   0.18 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.15 - 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.05 - 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.10 - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 30.38 - 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.95 - 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2562 /2  2.00 - 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี 210.50 250.99 
10. ร้อยละของ ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.50 0.00 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตรา  
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
  /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนทุนส ารองตามกฎหมาย 
(16.20 ลา้นบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (137.84 ลา้นบาท) มาลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 89.26 ลา้นบาท คงเหลือส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัจ านวน 64.78 ลา้นบาท 
              
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรารวม
หุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 75.95 ของก าไรสุทธิปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแลว้เม่ือวนัท่ี  6 กันยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือไม่เกิน 20.25 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ปี 2562 ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในระดับท่ีเหมาะสม ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 
   
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
20 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้ นให้จับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนอ่ืนอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้  
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หนา้ 4 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี  

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2562 ปี 2561 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 40.01  36.64 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50  
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20   0.18 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.15 - 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.05 - 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.10 - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 30.38 - 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.95 - 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2562 /2  2.00 - 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี 210.50 250.99 
10. ร้อยละของ ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.50 0.00 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตรา  
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
  /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนทุนส ารองตามกฎหมาย 
(16.20 ลา้นบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (137.84 ลา้นบาท) มาลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 89.26 ลา้นบาท คงเหลือส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัจ านวน 64.78 ลา้นบาท 
              
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรารวม
หุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 75.95 ของก าไรสุทธิปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแลว้เม่ือวนัท่ี  6 กันยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือไม่เกิน 20.25 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ปี 2562 ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในระดับท่ีเหมาะสม ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 
   
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
20 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้ นให้จับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนอ่ืนอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้  

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 5 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: 
 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 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระและเสนอ
ช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือ
บุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดท้ าการสรรหาบุคคลเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการฯ ซ่ึง
ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1-หมวดโครงสร้างการจดัการ) โดยพิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ
กรรมการ เป็นรายบุคคลแลว้ มีความเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 คนดงักล่าว  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามพรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) กฎระเบียบ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบับริษทั เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ และ
ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ  

ส าหรับ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ หากไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงจะมี
วาระด ารงต าแหน่งรวม 16 ปี ซ่ึงมีวาระเกิน 9 ปีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา่ นายนพดล 
ธีระบุตรวงศก์ุล เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้ขอ้จ ากดั
ในการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เป็นผูท่ี้มีความรู้เช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน มีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ จึงยงัคงมีคุณสมบติัเหมาะสมในการ
เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ส่วนนายสันติ เนียมนิล เป็นกรรมการอิสระท่ีมีวาระด ารงต าแหน่งรวม 7 ปี เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย สามารถให้ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัโดยกรรมการอิสระทั้งสอง
คน เป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑป์ระกาศส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทั สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
 นายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจบริษทั 

จึงเห็นควรเสนอช่ือกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ
และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

  

 รายละเอียดประวติัและคุณสมบติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และ 5  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีกระบวนการกลัน่กรองท่ีรอบคอบแลว้ มีความเห็นว่า 
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและขอ้บังคบับริษทั มีผูท้รงคุณวุฒิท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

บริษทัฯ มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั
ซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ งมีกรรมการอิสระ (ล าดับท่ี 1 และ 2) สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ี
ครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 หมายเหตุ: บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562  หัวขอ้ “โครงสร้างการ
จดัการ”  (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  

 ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทน
ไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนสักรรมการ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
และเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
2) ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ 
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษทั โดย

พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
4) ค่าตอบแทนท่ีสามารถจูงใจใหก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัได ้
5) บุคคลด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน

เพ่ิมตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้ไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีมาประชุม 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่สมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการและโบนสั
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

บริษทัฯ มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั
ซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ งมีกรรมการอิสระ (ล าดับท่ี 1 และ 2) สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ี
ครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 หมายเหตุ: บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562  หัวขอ้ “โครงสร้างการ
จดัการ”  (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  

 ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทน
ไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนสักรรมการ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
และเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
2) ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ 
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษทั โดย

พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
4) ค่าตอบแทนท่ีสามารถจูงใจใหก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัได ้
5) บุคคลด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน

เพ่ิมตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้ไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีมาประชุม 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่สมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการและโบนสั
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 7 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2563 /1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

 
25,000  
12,000  

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3 (บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
22,500  
15,000  

 
22,500  
15,000  

3. โบนสักรรมการ 
 

อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 
ผูถื้อหุน้ 
 

1.25 ลา้นบาท /4 
(เม่ือรวมกบัค่าเบ้ียประชุม 1.94 ลา้นบาท 
คิดเป็นค่าตอบแทนกรรมการรวม 3.19 
ลา้นบาท ซ่ึงไม่เกินงบประมาณ 5 ลา้นาท) 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) ตามสัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการทั้งในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการ
ท่ีลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือน 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ  

 
20,000  
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3 (บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
15,000 
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3 (บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25638

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
15,000  
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3(บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย (ปี) ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ท่ีเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ีมีมติ 
/2 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

/3 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/คน) 
/4 โบนสักรรมการปี 2562 คิดจากอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ บวกอตัรา 10% ของส่วนเกินจากก าไรสุทธิปี 2561 
/5 คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 

 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 “โครงสร้างการจัดการ” ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอโดยพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการบริษัท และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ 
 
วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ท างาน ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบ
บญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณงานและเปรียบเทียบไดก้บับริษทัอ่ืนในระดับเดียวกนั จึงเสนอแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 8) โดยมี นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ ์
อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา 
โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575  แห่งบริษทั  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 
โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคน
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
15,000  
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3(บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย (ปี) ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ท่ีเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ีมีมติ 
/2 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

/3 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/คน) 
/4 โบนสักรรมการปี 2562 คิดจากอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ บวกอตัรา 10% ของส่วนเกินจากก าไรสุทธิปี 2561 
/5 คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 

 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 “โครงสร้างการจัดการ” ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอโดยพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการบริษัท และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ 
 
วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ท างาน ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบ
บญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณงานและเปรียบเทียบไดก้บับริษทัอ่ืนในระดับเดียวกนั จึงเสนอแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 8) โดยมี นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ ์
อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา 
โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575  แห่งบริษทั  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 
โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคน

           หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

หนา้ 9 ของจ านวน 10 หนา้ 

หน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกนัท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบ
ทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน อน่ึง ผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 
1,565,000 บาท เทียบเท่ากบัปีท่ีผ่านมา และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) ถึงแมว้า่ผูส้อบ
บัญชีของบริษทัย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกนั แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบ
การเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

โดยขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  (หน่วย : บาท) 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 

1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั
- บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)

2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย
 - บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  
 - บริษทั “ผล พาลาเดียม จ ากดั” 
 - บริษทั “ผล วอเตอร์ จ ากดั” 
 - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั”  เฉพาะการใชผ้ลงานและ 
 การส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 1,048,000 

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

 1,048,000 

 5,000 
252,000 
253,000 

 7,000 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) - - 
  รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,565,000 1,565,000 

ความเห็นคณะกรรมการ:  โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

1. นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 1,565,000 บาท (รวมบริษทัยอ่ย) เทียบเท่ากบัปีท่ีผา่นมา และ

ไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี   

วาระที ่ 7   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขอ้ซักถาม

หรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2563

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้บนหนา้เวบ็ไซต์บริษทั (www.pdgth.com) แต่
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 6 มีนาคม 
2563  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรด
กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (เลือกแบบ ก หรือแบบ ข.) ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 พร้อม
แนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม มอบแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อท าการ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม หรือส่งไปรษณียม์าถึงบริษทัก่อนวนัประชุม (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท) 

กรณีผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไดท่ี้ (www.pdgth.com)  

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้(โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมทีม่บีาร์โค้ด
แนบตดิอยู่ ปรากฎตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบทีก่รอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
แล้ว (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุม มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว
ได้ 

กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงคส์อบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระท่ีน าเสนอ สามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทั เลขานุการบริษทั ทาง email:  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสาร: 02-7910100 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00
น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โดยบริษทัฯ เปิดให้ลงทะเบียน
ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

  (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)  
  ประธานกรรมการ 
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หนา้ 10 ของจ านวน 10 หนา้ 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้บนหนา้เวบ็ไซต์บริษทั (www.pdgth.com) แต่
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 6 มีนาคม 
2563  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรด
กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (เลือกแบบ ก หรือแบบ ข.) ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 พร้อม
แนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม มอบแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อท าการ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม หรือส่งไปรษณียม์าถึงบริษทัก่อนวนัประชุม (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท) 

กรณีผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไดท่ี้ (www.pdgth.com)  

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้(โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมทีม่บีาร์โค้ด
แนบตดิอยู่ ปรากฎตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบทีก่รอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
แล้ว (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุม มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว
ได้ 

กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงคส์อบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระท่ีน าเสนอ สามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทั เลขานุการบริษทั ทาง email:  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสาร: 02-7910100 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00
น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โดยบริษทัฯ เปิดให้ลงทะเบียน
ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

  (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)  
  ประธานกรรมการ 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม  
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือ
ปฏิบติัตอ่ไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 
 
1. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

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

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ  ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

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

 

นิตบุิคคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น  (ไม่เกิน 90 วนั) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ให้

เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
3.1 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
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3.2 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2. วธีิการมอบฉันทะ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.pdgth.com

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี

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

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

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
คนใดคนหน่ึง เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้ งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณียใ์ห้มาถึงบริษทัล่วงหนา้ 1 วนัท าการ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร
ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน
ท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00น.
เป็นตน้ไปในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาน้ี

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉนัทะ
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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3.2 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2. วธีิการมอบฉันทะ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.pdgth.com

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี

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

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

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
คนใดคนหน่ึง เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้ งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณียใ์ห้มาถึงบริษทัล่วงหนา้ 1 วนัท าการ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร
ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน
ท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00น.
เป็นตน้ไปในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาน้ี

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉนัทะ
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทนไดต้ามสมควร 

3. การแจง้ผลคะแนนเสียง จะน าคะแนนเสียงเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง น าไปหักออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ 

 

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

หรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักล่าว 
2.1   หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
2.2   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

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

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

         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
         คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ   โทร.02-009 9383  email: orathai.p@set.or.th 
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ประวตัขิองกรรมการ/บุคคลทีเ่ข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ

ช่ือ-ช่ือสกลุ          : นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
อายุ : 53  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ          : กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2566) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : ตนเอง  30,000 หุน้ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี – 
(คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวตักิารอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) 
รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 

ประสบการณ์ท างาน : 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจก. เดโคพลาสอินดสัทร่ี  

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 

2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ   
บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
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ประวตัขิองกรรมการ/บุคคลทีเ่ข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ

ช่ือ-ช่ือสกลุ          : นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
อายุ : 53  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ          : กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2566) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : ตนเอง  30,000 หุน้ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี – 
(คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวตักิารอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) 
รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 

ประสบการณ์ท างาน : 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจก. เดโคพลาสอินดสัทร่ี  

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 

2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ   
บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      เป็น    ไม่เป็น 
2.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
3.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      มี   ไม่มี 
4.  มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      มี   ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 

  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 

 2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี ่
อินดสัทรี 

 2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาสอินดสัทร่ี 
- กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 
- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562  
 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสดัส่วน 
 คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

10/10 
6/6 
3/3 
1/1 

100% 
100% 
100% 
100% 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายสนัติ เนียมนิล 
อายุ   : 51  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 10 พฤษภาคม 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 
 

: 7 ปี 
รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
(เมษายน 2566) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : ตนเอง  -ไม่มี- 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา                             : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 

ประวตักิารอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 

Compliance”  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 

ประสบการณ์ท างาน : 2561 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปตจ์ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ได

คาซติ้ง (ประเทศไทย) 
2558 – 2561 ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 

 2547 - 2558 หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย เอนก 
แอนด ์อะโซซิเอทส์ จ ากดั 

  2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จ ากดั 
  2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจ

เมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 - 2546 ทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิ

เอทส์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปตจ์ ากดั 
 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

: ไม่มี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของกรรมการ/บุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายสนัติ เนียมนิล 
อายุ   : 51  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 10 พฤษภาคม 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 
 

: 7 ปี 
รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
(เมษายน 2566) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : ตนเอง  -ไม่มี- 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา                             : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 

ประวตักิารอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 

Compliance”  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 

ประสบการณ์ท างาน : 2561 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปตจ์ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ได

คาซติ้ง (ประเทศไทย) 
2558 – 2561 ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 

 2547 - 2558 หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย เอนก 
แอนด ์อะโซซิเอทส์ จ ากดั 

  2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จ ากดั 
  2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจ

เมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 - 2546 ทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิ

เอทส์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปตจ์ ากดั 
 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

: ไม่มี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      เป็น    ไม่เป็น 
2.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
3.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      มี   ไม่มี 
4.  มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      มี   ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 
 

หมายเหตุ:  นิยามกรรมการอิสระปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562  
 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสดัส่วน 
 คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

10/10 
6/6 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
อายุ   : 67  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 
 

: 16 ปี 
รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
(เมษายน 2566) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : ตนเอง  1,250,000 หุน้  
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 8,551,250 หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา                             : - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 

ประสบการณ์ท างาน : 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd 
 2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

  2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
  2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ผลธญัญะ 
  2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 
  2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย 
  2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
  2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
  2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟต้ี 
  2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชัน่แนล 

(ประเทศไทย) 
  2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) 

Co.,Ltd. 
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ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
อายุ   : 67  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
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  2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ผลธญัญะ 
  2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 
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  คุณสมบัตเิพิม่เตมิ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2 แห่ง 

- กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562  
 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสดัส่วน 
 คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

10/10 
5/5 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



20 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั / ANS Audit Co., Ltd. 
100/72, 22th FL. 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100      
 

ช่ือผู้สอบบัญชี ประวัติและประสบการณ์ 
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ 
   Mr. Sathien Vongsnan 
   อายุ  59 ปี 
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
   ต าแหน่ง: หุ้นส่วน 
   บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email address: sathien@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
 BBA (Accountancy) from Thammasat University  
 MBA (International Program) from Bangkok University  
 Lecturer and guest speaker  
 SEC Authorized Auditor  
Experience:  
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 
 The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL  
 Accounting Manager at Ericsson Thai Networks 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท :  เคยเป็น/ ระยะเวลา 6 ปี (ปี 2561 และ 2554-2558) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
    Mr.Atipong Atipongsukul 
    อายุ  60 ปี 
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
    ต าแหน่ง: หุ้นส่วน 
    บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
   
 

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

and advisory services to various multinational companies 
 1982 to 1991: Working with SGV Na Thalang Co., Ltd (Arthur Andersen) 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท :  เคยเป็น/ ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2553) 
จ านวนการถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 
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3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 
   Ms. Kultida Pasurakul 
    อายุ  47 ปี 
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 
    ต าแหน่ง: หุ้นส่วน 
    บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ : เคยเป็น/ ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2559-2560) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 
 

4. นางสาวปณติา โชติแสงมณกีลุ 
   Ms. Panita Chotesaengmaneekul 
   อายุ  39 ปี 
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9575 
    ต าแหน่ง: หุ้นส่วน 
   บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากัด 
   เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
   ของบริษัทฯ ปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 

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

to various local and multinational clients including the publicly interest entities. 
 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ : เคยเป็น / ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2562) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  มี 
 วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
หมายเหตุ:กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด” 

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

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 53  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              12 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

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

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

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

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

ประวติัการท างาน : 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาส อินดสัทร่ี 
 : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  มี 
 วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
หมายเหตุ:กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด” 

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

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 53  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              12 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

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

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

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

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

ประวติัการท างาน : 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาส อินดสัทร่ี 
 : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

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

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  ม ี  
 วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 51  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              3 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: ไม่มี 

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

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

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2561 - ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปต ์จ ากดั  
 : 2559 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 
  2558 - 2561 ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
        2546 - 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 - 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์อะ

โซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 - 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
  2538 - 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : 
 ไม่มี

ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ :: 66  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้      
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา          : - ปริญญาเอก สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 

- ปริญญาโท สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

ประวติัการท างาน : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์ 
 2562 - ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

กองทุนหมนุเวยีน(ชุดท่ี7) 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
2560 - 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 - 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการคลงั ระดบั 9 ส านกังาน

คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
2560 - 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 - 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการคลงั ระดบั 9 ส านกังาน

คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
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นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผู ้
ขออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้
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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 

หมวดที ่4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พศ.ศ2535 เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง
เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง 
โบนสั บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 

หมวดที ่4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พศ.ศ2535 เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง
เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง 
โบนสั บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
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      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือ   
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ได้เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งระบุเร่ือง 
เหตุผลและวตัถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ
จะตอ้งจดัให้มีการปรในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบ
ห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39  ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งรวมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพื่อ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดั
ประชุมใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้งด าเนินการประชุม
ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ
ดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเ.ษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ      
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

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

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

หมวดที ่6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 49.   หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรและในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลฯ 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 50.    บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติจดัสรรเงินส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัดว้ยก็ได ้
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ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ      
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

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

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

หมวดที ่6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 49.   หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรและในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลฯ 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 50.    บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติจดัสรรเงินส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัดว้ยก็ได ้
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ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A) 
    แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบง่ายและไม่ซับซ้อน 
     (A General and Simple Proxy Form) 

เขียนท่ี........................................................................... 
Written at 
วนัท่ี..............เดือน...............................พ.ศ..................  
Date    Month  Year 

(1)    ขา้พเจา้……………............................................................................................. ...................สญัชาติ................................................................  
 I/We    Nationality    
 อยูบ่า้นเลขท่ี........................................ถนน...........................................................ต  าบล/แขวง........................................................................... 
 Address   Road  Sub-District 

 อ าเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์........................................ 
        District     Province  Postal Code 

(2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
 Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.................................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

หุ้นสามญั.............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Ordinary share  shares  and are entitled to vote equal to  votes  

หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  
Preferred share    shares  and are entitled to vote equal to  votes  

(2)     ขอมอบฉนัทะให้/hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (The proxy holder of shareholder)
ช่ือ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years) 

อยูบ่า้นเลขท่ี............................ถนน (Road)..........................................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).................................................... 
อ าเภอ (Amphur/Khet)................................................จงัหวดั (Province).....................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)............................หรือ 

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั้น 3   เลขท่ี  1/11  ถนน
ล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี  12150  หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล        อาย ุ53 ปี ท่ีอยู:่  21/51 หมู่ท่ี 2  ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด  เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul    age 53 years   address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok   10170 

2. นายสนัติ เนียมนิล อาย ุ51 ปี           ท่ีอยู:่  99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
Mr. Santi Niamnil age 51 years      address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

3. ดร.พลัลภา เรืองรอง อาย ุ66 ปี           ท่ีอยู:่   699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
Dr. Pallapa Ruangrong age 66 years  address: 699 Soi Lad Phrao 62 ,Wang Thonglang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8

Appoint anyone of the above as me/our proxy folder independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our 
behalf at the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 at 2.00 p.m. at The Company’s 
Conference room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)      

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
All acts performed by the Proxy during the course of the meeting shall bind me/us if I/we performed such act. 

ลงนาม  …............................................................................   ผูม้อบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Grantor 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

หมายเหตุ/Remark: 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares 
to several proxies to vote separately. 

กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน 
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

Please enclose a certified copy of ID 
Card

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



33สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนท่ี................................................................................... 
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................  
 Date  Month Year 

(1)    ขา้พเจา้……………........................................................................................................ .........สญัชาติ................................................................  
 I/We   Nationality 
 อยูบ่า้นเลขท่ี........................................ถนน...........................................................ต  าบล/แขวง........................................................................... 
 Address   Road  Sub-District 
 อ  าเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์..................... ................... 

        District     Province  Postal Code 

(2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
 Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.................................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

ห้นสามญั.............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Ordinary share shares    and are entitled to vote equal to  votes  
หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  
Preferred share   shares   and are entitled to vote equal to  votes  

(3)    ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (The proxy holder of shareholder)
ช่ือ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years) 

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ถนน (Road)............................................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................... 
อ าเภอ (Amphur/Khet).............................................จงัหวดั (Province).......................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).........................หรือ/or 

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั้น  3  เลขท่ี  1/11 
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล          อาย ุ53 ปี ท่ีอยู:่  21/51 หมู่ท่ี 2  ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด  เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul    age 53 years    address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170 

2. นายสนัติ เนียมนิล อาย ุ51 ปี        ท่ีอยู:่  99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
Mr. Santi Niamnil age 51 years  address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

3. ดร.พลัลภา เรืองรอง อาย ุ66 ปี       ท่ีอยู:่   699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
Dr. Pallapa Ruangrong age 66 years  address: 699 Soi Lad Phrao62 ,Wang Thonglang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310 

Appoint anyone of the following independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting 
of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 at 2.00 p.m. at The Company’s Conference room 3rd Floor, 
at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
(details of independent directors as shown in the enclosure 5) 
 (4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in a respects. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 



34 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8 

วาระที่ 1  เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
Agenda No.1  To acknowledgement the Company’s Operating Results 2019 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษทั และบริษทัย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda No.2  To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 

31 December, 2019 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove   Abstain  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
Agenda No.3  To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and dividend payment 2019 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 4  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)    The Proxy is entitled to cast the voles on my behalf at its own discretion 

   (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows; 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person) 

ก) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Approve the appointment of all directors  
ข) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 

 Approve the appointment of each individual director as follows: 
4.1  นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ (Mr. Noppadol  Dheerabutrvongkul) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
           Approve      Disapprove    Abstain 

4.2  นายสันติ เนียมนิล  (Mr. Santi  Niamnil ) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

           Approve      Disapprove    Abstain  
4.3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง (Mr. Teeradej Jarutangtrong) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove    Abstain  

วาระที่ 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2020 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2020 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
      Approve       Disapprove   Abstain 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No.7  Other matters (if any) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve    Disapprove     Abstain  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



35ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8 

(5)   ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง  
       และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น  

The voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
shareholder.  

(7)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา 
       หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบ 
       ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as He/She may appropriate in all respects.  
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 

   ลงนาม  …............................................................................   ผูม้อบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Grantor 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) กไ็ด ้
3. ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้กส็ามารถระบุ เพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 

หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการ 

เร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (7) 
Remarks: 
1. The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many

proxies for splitting votes. 
2. Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional..
3.  The proxy may split the votes. In this regards, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form.
4. If there is any rule or regulation requiring the proxy to may any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any 

matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in clause (7) 

กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
Please enclose a certified copy of ID card  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Annex to the Proxy (Form B) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
The appointment of Proxy by a shareholder of  Phol Dhanya Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา  14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ ห้องประชุมชั้น 3 
เลขท่ี 1/11  ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  หรือท่ีพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย  

For The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 at 2.00p.m. at The Company’s Conference 
room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or any adjournment at any date, time and place thereof         

______________________________________________________________________________________________________

วาระท่ี........................ เร่ือง  .......................................................................................................................................... 
 Agenda No............... Subject:  ..........................................................................................................................................   

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain 

วาระท่ี........................  เร่ือง ............................................................................................................................... ..........  
 Agenda No...............  Subject: ........................................................................................................................................  

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
Approve  Disapprove    Abstain 

\วาระท่ี........................  เร่ือง  .........................................................................................................................................  
 Agenda No...............  Subject:    ........................................................................................................ ..................................  

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve     Disapprove    Abstain 

วาระท่ี........................  เร่ือง   ........................................................................................................................................  
 Agenda No...............  Subject:  ............................................................................................................................. ............  

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve     Disapprove    Abstain 

วาระท่ี........................  เร่ือง  ...................................................................................................... ..................................  
 Agenda No...............  Subject: ............................................................................................................................. ............  

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve   Disapprove    Abstain 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

ลงช่ือ ……..............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed   (   )    Grantor 

วนัท่ี/Date……………….…………………. 

ลงช่ือ ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed   (   )   Proxy Holder 

วนัท่ี/Date………………………………… 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) Proxy (Form C)
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนท่ี............................................................................. 
Shareholder’s Registration No.  Written at 

วนัท่ี.............เดือน.................................พ.ศ...................  
Date  Month Year 

(1)    ขา้พเจา้……………............................................................................................................สญัชาติ.............................................................  
 I/We   Nationality 
 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี...................................ถนน............................................................ต  าบล/แขวง.......................................................... 
 Address    Road  Sub-District 
  อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...........................................................ไปรษณีย.์............................................................ 
  District   Province  Postal Code 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ....................................................................................................... 

          As the custodian of shareholder’s name 
  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) / Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company  Limited. 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม........................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:  

หุ้นสามญั..............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Ordinary share        shares   and are entitled to vote equal to           votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  
Preferred share       shares    and are entitled to vote equal to                votes  

(2)    ขอมอบฉนัทะให/้ Hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัก็ได)้ 
   ช่ือ (name).......................................................................................................อาย ุ(age)..................................................ปี (years)  

อยูบ่า้นเลขท่ี...................................................ถนน (Road).............................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).................................. 
อ าเภอ(Amphur/Khet)..........................................จงัหวดั(Province)........................................รหสัไปรษณีย(์Postal Code).....................หรือ/or 

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563  เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ ห้องประชุมชั้น  3  เลขท่ี  1/11  ถนนล าลูกกา  
ต  าบลลาดสวาย  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 12150   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี (รายละเอียดประวติั
กรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล อาย ุ53 ปี ท่ีอยู:่  21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
   Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul   age 53 years     address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170 
2. นายสนัติ เนียมนิล อาย ุ51 ปี ท่ีอยู:่  99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 

Mr. Santi Niamnil age 51 years    address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
3. ดร.พลัลภา เรืองรอง อาย ุ66 ปี  ท่ีอยู:่   699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Dr. Pallapa Ruangrong age 66 years     address:   699 Soi Lad Phrao 62, Wang Thonglang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310 
Appoint anyone of the above as me/our proxy holder or independent director one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our 

behalf at the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 at 2.00p.m. at The Company’s 
Conference room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5) 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I authorize my proxy to attend and vote in the Meeting as follows: 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant Partial shares of 

อากรแสตมป์ 
or 

Duty Stamp 
    20 Baht 
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หุ้นสามญั.............................................................หุ้น        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
Ordinary share     shares        and are entitled to vote equal to     votes  
หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Preferred share                                                                    shares        and are entitled to vote equal to                                       votes  
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด________________________________เสียง 
Total voting share of               Vote 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
Agenda No.1   To acknowledgement the Company’s Operating Results 2019 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove          Abstain  

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda No.2 To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end 

  as of 31 December, 2019 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

        Approve         Disapprove         Abstain  
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
Agenda No.3  To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and dividend payment 2019 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
       Approve         Disapprove         Abstain  

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกตามวาระ 
Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)    The Proxy is entitled to cast the voles on my behalf at its own discretion 
   (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows; 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person) 

ก) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  Approve the appointment of all directors  
ข) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี  Approve the appointment of each individual director as follows: 

4.1  นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ (Mr. Noppadol  Dheerabutrvongkul) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

           Approve       Disapprove    Abstain 
4.2  นายสันติ เนียมนิล  (Mr. Santi  Niamnil ) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove     Abstain  
4.3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง (Mr. Teeradej Jarutangtrong) 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove     Abstain  

วาระที่ 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2020 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
       Approve         Disapprove         Abstain  

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2020

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve      Disapprove    Abstain  
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วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.7  Other matters (if any) 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove     Abstain  

 (5)   ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ 
       ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

The voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder. 
(7)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการ 
       พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการ 

    ใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or  
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact,  
the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as He/She may appropriate in all respects.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 

   ลงนาม  …............................................................................   ผูม้อบฉนัทะ  
Signature (______________________________________)  Grantor 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________)  Proxy Holder 

หมายเหตุ: 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อการแยกลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. แนบ 

Remarks: 
1. Only foreign shareholders whose name appears in the Registration Book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C. 
2. Evidence to be enclosed with the proxy form are:

(1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian. 

3. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to 
several proxies to vote separately. 

4. In case there is any further agenda apart from specified above, brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Continued of Proxy 
Form C. attached. 

   กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน  
   พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
   Please enclose a certified copy of ID. 
Card  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure  8

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of  the Shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited. 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563  เวลา 14.00 นาฬิกา ณ  สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั้น  3  เลขท่ี 
1/11  ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 at 2.00p.m. at The Company’s Conference room 3rd Floor, 
at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150  or the otherwise at any adjourned meeting on another date, time and 
place. 

วาระท่ี________ เร่ือง________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
Approve  Disapprove    Abstain 

วาระท่ี________ เร่ือง________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 
เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove    Abstain 
วาระท่ี________ เร่ือง_________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 

 (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove    Abstain 

วาระท่ี________ เร่ือง______________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion 

  (ข)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows; 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ 
เร่ือง การจดัรถรับ-ส่ง งานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 
เมษายน 2563  เวลา 14.00น. (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นตน้ไป) ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของ บริษทั ผลธญัญะ 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

บริษทัฯ จดัให้มีบริการรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้น ณ บริเวณลานจอดรถ ขา้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต (จตุจกัร) 
(P1) ไปยงัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บมจ. ผลธญัญะ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00น. และเดินทางกลบัจาก บมจ. ผลธญัญะไป
ยงัจุดจอดรถรับ-ส่งขา้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต หลงัเสร็จส้ินการประชุม 
 

 ทั้งน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่านใดประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่งในการเดินทางมา
ประชุมผูถื้อหุน้ โปรดกรุณาแจง้ส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 10 เมษายน ศกน้ี ผา่นทางนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์
02-7910111 ต่อ 206 หรือทางอีเมล ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com 
 
แผนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต 

 

 

 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

 
กรุณาส่งรายงานประจ าปี 2562 (รูปเล่ม) มาท่ี: 
 
ช่ือผูถื้อหุน้................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

เพื่ออ านวยความสะดวกผู ้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารน้ีมาท่ี  นักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรสาร.  02-791 0100 หรือ email: 
ir@pdgth.com  ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการส่งเอกสารแก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
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 บริษัท ผลธัญญะ  จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“โควดิ19”) 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (ไวรัส “โควดิ19”) ท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีความ

ห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากการจดัประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่
ระบาดของไวรัส โควิด19 บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผูถื้อหุ้นให้แก่กรรมการ
อิสระ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อยา่งไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด19 อยา่งมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคดงักล่าว มิให้ติดต่อไปยงับุคคลอ่ืน รวมทั้งเพ่ือมิให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผูถื้อหุน้ รวมถึงพนกังานและการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางในการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1. บริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณะสุข ประกอบดว้ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ สาธารณรัฐอิตาลี 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และท่ีอาจมีประกาศเพ่ิมเติม หรือ มีไข ้หรือ มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นเวลา 
14 วนัก่อนวนัประชุม โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั หรือผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสาร
การมอบฉนัทะมาท่ี เลขานุการบริษทั ตามท่ีอยูป่รากฎทา้ยหนงัสือน้ี 

2. บริษทัไดจ้ดัใหมี้จุดคดักรองบริเวณสถานท่ีประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ  กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียง บริษทัขอ
สงวนสิทธิในการเขา้ไปในพ้ืนท่ีจดัประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั หรือผูอ่ื้น 
เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

3. กรณีท่ีมีค าถาม บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งค าถามล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนำคม 
2563 จนถึงวนัที ่24 เมษำยน 2563 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

3.1  Email:   cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 
3.2 โทรสาร:  (02) 791 0100  (ถึงเลขานุการบริษทั) 
3.3 ทางไปรษณีย:์  บริษทั ผลธญัญะจ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โดยบริษทัจะรวบรวมความคิดเห็นและค าถามน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาตอบค าถามในวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 

เลขานุการบริษทั/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ส านกับริหารและพฒันาองคก์ร 
โทร. (02) 791 0111 ต่อ 151 และ 206 
 

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

บันทกึ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256346 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25624848

หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563

ณ หองประชุมชั้น 3 ของบร�ษัทฯ
เลขที่ 1/11 หมูที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

พรอมทั้งหลักฐานแสดงตนมาดวย

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น.

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร (02) 791-0111 แฟกซ (02) 791-0100-3
www.pdgth.com


