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หลกัเกณฑ์ในการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

(ภายในวนัที ่23 เมษายน 2564 เวลา 12.00น.) 
___________________________________________________ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/question.html
2) อีเมล: cs@pdgth.com
3) โทรสาร: 0-27910111
4) ส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ปยงัท่ีอยูน้ี่

เลขานุการบริษทั บมจ.ผลธญัญะ
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งแจง้ต่อบริษทัประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 
1) ช่ือ-นามสกลุผูถื้อหุน้
2) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
3) ค าถามท่ีตอ้งการสอบถามหรือค าช้ีแจงขอ้มูลในท่ีประชุมผูถื้อหุน้

โดย เลขานุการบริษทั จะท าการรวบรวมค าถามจากผูถื้อหุน้เพ่ือน าเรียนหารือกบัประธานกรรมการบริษทัและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือพิจารณา และค าถามท่ีผา่นความเห็นชอบจากบริษทัฯ จะไดรั้บการช้ีแจงในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ: 
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 151 หรือ 
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206 

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของบริษัท ผลธัญญะ จากดั (มหาชน)

ประชุมวนัที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น.

เรียน เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ ........................................................................................

กรุณาทาเคร่ืองหมาย  ในช่อง (   )

(    ) ผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)

(    ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก...................................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)
(แนบสาเนาเอกสารมอบฉนัทะ)

โดยถือหลกัทรัพยจ์านวนทั้งส้ิน.............................................................หุน้

ประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุมของ
บริษทัฯ บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ลงช่ือ..............................................................ผูป้ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุม

หมายเหตุ: เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 12.00น.
- เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/attendance.html
- อีเมล: cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
- โทรสาร 0-2791 0100
- ทางไปรษณีย์ ส่งมายงั 

เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาโปรดติดต่อ:
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์ 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206
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แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ในวนัจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกลุ) …………………………………………………..……………กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง (    ) 

(    )  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

(    )  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก .......................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....................................……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………............................……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...........

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี
1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/document.html
2) แจง้รายละเอียดการขอรับทางอีเมลมายงั cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
3) ขอรับเอกสารโดยการทาเคร่ืองในช่อง( ) และกรอกรายละเอียดตามดา้นล่างหรือส่งทางโทรสาร: 0-2791 0100

(  ) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
(  ) รายงานประจาปี 2563 (Annual Report)

สถานท่ีจดัส่งเอกสาร

ช่ือ-นามสกุล.....................................................................................................................................................................

ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................โทรศพัท:์..................................................

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาโปรดติดต่อ:
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์ 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206

หมายเหตุ: บริษทัฯ ไดจ้ดัทานโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีปรากฎท่ีหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.pdgth.com

กรณีตอ้งการรับเอกสารขา้งตน้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 26 เมษายน 2564)
โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพ่ือใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บ ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2564
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