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วตัถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและ
เพียงพอ จึงเห็นควรรายงานใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report)  ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

การลงมต:ิ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รับทราบ 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่คณะกรรมการ

ตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  

งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ไดส้รุปขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมพร้อม QR Code ฉบบัน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
สรุปไดด้งัน้ี 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท   หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยร์วม 636.23 606.00 597.64 565.36 
หน้ีสินรวม 288.06 278.85 268.21 254.76 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 349.47 328.45 329.43 310.59 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,225.76 1,055.51 1,102.64 944.68 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 81.76 77.27 79.59 67.90 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 81.89 73.86 79.24 64.03 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)  0.40 0.36 0.39 0.32 

หมายเหต:ุ   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 บาท 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2564 และจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั 

ขอ้ 49 ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และมาตรา 116 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 2
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ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ หลงัหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลได้ หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 
79.24 ลา้นบาท ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.39 บาท เพื่อปฏิบติัตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัฯ ตามมาตรา 115 มาตรา 116 
และขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล จดัสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 64.80 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากงวดด าเนินงาน 6 เดือนหลงัปี 2564 
ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท 

โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 มีดงัน้ี 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2564 ปี 2563 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 79.24  64.03 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.39 0.32 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 0.29 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.16 0.15 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.16 0.14 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 64.80 58.73 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 81.78 91.71 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2564 /2  3.96 3.20 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี /1 202.50 202.50 
10. ร้อยละของทุนส ารองตามกฎหมาย    1.95    1.52 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ  านวน  202,500,232 บาท 

 /2 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ินจ านวน 9.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 
อน่ึง ผูถื้อหุน้สามญัประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตร 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
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 และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการ
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ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ หลงัหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลได้ หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 
79.24 ลา้นบาท ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.39 บาท เพื่อปฏิบติัตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัฯ ตามมาตรา 115 มาตรา 116 
และขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล จดัสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 64.80 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากงวดด าเนินงาน 6 เดือนหลงัปี 2564 
ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท 

โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 มีดงัน้ี 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2564 ปี 2563 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 79.24  64.03 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.39 0.32 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 0.29 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.16 0.15 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.16 0.14 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 64.80 58.73 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 81.78 91.71 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2564 /2  3.96 3.20 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี /1 202.50 202.50 
10. ร้อยละของทุนส ารองตามกฎหมาย    1.95    1.52 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ  านวน  202,500,232 บาท 

 /2 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ินจ านวน 9.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 
อน่ึง ผูถื้อหุน้สามญัประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตร 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
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 และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการ
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คนอ่ืนอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้  

ในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
1. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
2. นายธนัยา หวงัธ ารง ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
3. นายวศิรุต ศรีโรจนกลุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหนา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือ
บุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมพิจารณา)ไดพิ้จารณา
โครงสร้างองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมยงัคงอตัราเดิมจ านวน 9 คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ียงัวา่งอยู ่(1 ท่ีนัง่) เน่ืองจากยงั
ไม่มีบุคคลท่ีเหมาะสมและอยูใ่นกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการท่ีมาทดแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัล าดบั
ต่อไป  

โดยพิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงัถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือในคร้ังน้ีเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือท้ีง 3 คนมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั ภายใตน้โยบาย 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากการด ารงต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่ 1) พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี (กรรมการอิสระ)  2) นายธนัยา หวงัธ ารง (กรรมการ) และ 3) นายวศิรุต ศรีโรจนกลุ (กรรมการ
อิสระ) สมควรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตาม พรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) 
กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบับริษทั โดย
กรรมการอิสระทั้งสองคน ไดแ้ก่ พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี และ นายวิศรุต ศรีโรจนกุล เป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระตาม
ขอ้ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ท่ี
หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  

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

รายละเอียดประวติัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



12 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565
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วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ ห้ามมิใหบ้ริษทั

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทน

ไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ี   ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบ ความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการบริษทัโดยพิจารณา
เปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียง ค่าตอบแทนท่ีจูงใจแก่กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และเสนอต่อผูถื้อหุ้น
เพื่ออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ตามเหตุผลขา้งตน้ 

คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2565 /1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/
เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

25,000 
12,000 

25,000 
12,000 

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

22,500 
15,000 

22,500 
15,000 

3. โบนสักรรมการ อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อ
หุน้ 

อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อ
หุน้เป็นจ านวนเงิน 1.518 ลา้นบาท /4 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการท่ีไม่
เป็นผู ้บริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  ตามสัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการทั้งในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้ งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายุการด ารงต าแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 
เดือน 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการชุดย่อย 
รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2565/1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน)

- ประธาน
- กรรมการ

20,000 
ไม่มี 

20,000 
ไม่มี 
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วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ ห้ามมิใหบ้ริษทั

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทน

ไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ี   ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบ ความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการบริษทัโดยพิจารณา
เปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียง ค่าตอบแทนท่ีจูงใจแก่กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และเสนอต่อผูถื้อหุ้น
เพื่ออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ตามเหตุผลขา้งตน้ 

คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2565 /1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/
เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

25,000 
12,000 

25,000 
12,000 

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

22,500 
15,000 

22,500 
15,000 

3. โบนสักรรมการ อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อ
หุน้ 

อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อ
หุน้เป็นจ านวนเงิน 1.518 ลา้นบาท /4 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการท่ีไม่
เป็นผู ้บริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  ตามสัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการทั้งในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้ งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายุการด ารงต าแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 
เดือน 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการชุดย่อย 
รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2565/1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน)

- ประธาน
- กรรมการ

20,000 
ไม่มี 

20,000 
ไม่มี 
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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 

15,000 
ไม่มี 

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

18,000 
12,000 

18,000 
12,000 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

15,000 
ไม่มี 

15,000 
ไม่มี 

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

18,000 
12,000 

18,000 
12,000 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย (ปี) 

ค่าตอบแทนประจ าและค่าเบีย้ประชุม
รวมไม่เกนิ 4 ล้านบาท ต่อปี 
(ไม่รวมโบนัสกรรมการ) 

ค่าตอบแทนประจ าและค่าเบีย้ประชุม
รวมไม่เกนิ 4 ล้านบาท ต่อปี 
(ไม่รวมโบนัสกรรมการ) 

บริษทัฯ ไม่มีก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจ า ค่าเบ้ียประชุม และโบนัส
กรรมการ ตามขา้งตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ค านึงถึงภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการโดยไดจ้ดัท าประกนัภยัตาม
กรมธรรม ์D&O Insurance ท่ีคุม้ครองความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร ภายในวงเงิน 100 ลา้นบาท ค่าเบ้ียประกนั 
0.15 ลา้นบาท ก าหนดระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2564 ถึง 1 พ.ย.2565) ผลต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 
หมายเหตุ:  
/1 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ท่ีเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีมีมติ 
/2 ค่าตอบแทนประจ า (รายเดือน) เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

/3 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/คน) 
/4 โบนสักรรมการปี 2564 คิดจากอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 จดัสรรตามหลกัเกณฑเ์ดิม 
/5 คณะกรรมการชุดยอ่ย: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม  

ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
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คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และผลงานในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 11) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีรายช่ือดงัน้ี 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์/1 3495 1 ปี (2561) 
2. นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ 3500 - 
3. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /2 5946 2 ปี (เร่ิมปี 2559-2560) 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ /3 9575 3 ปี (2562-2564) 

หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 1. เคยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 
     เม่ือปี 2554-2558 (5 รอบปีบญัชี) 
  /2 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 3. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั 2 รอบปีบญัชี (เร่ิมปี 2559-2560)  

/3 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 4. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั 2 รอบปีบญัชี (เร่ิมปี 2562-ส าหรับปีส้ินสุด 
    31 ธนัวาคม 2564) ส่วนล าดบัท่ี 2 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
โดยขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนั ท าหนา้ท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบหรือสอบทาน ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

พร้อมทั้ง เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั (รวม
บริษทัยอ่ย) เป็นจ านวนเงิน 1,672,000 บาท เพ่ิมข้ึน 42,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองจากสัดส่วนการ
เติบโตของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี แมว้า่ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ
ไม่ไดส้งักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั แต่คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

   ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท                                    (หน่วย : บาท) 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565 ปี 2564 

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”   

 1,122,000 

   5,000 
262,000 
278,000 
   5,000 

 1,095,000 

   5,000 
257,000 
266,000 

 7,000 
3) ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) - - 
  รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,672,000 1,630,000 

การลงมต:ิ  วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และผลงานในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 11) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีรายช่ือดงัน้ี 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์/1 3495 1 ปี (2561) 
2. นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ 3500 - 
3. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /2 5946 2 ปี (เร่ิมปี 2559-2560) 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ /3 9575 3 ปี (2562-2564) 

หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 1. เคยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 
     เม่ือปี 2554-2558 (5 รอบปีบญัชี) 
  /2 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 3. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั 2 รอบปีบญัชี (เร่ิมปี 2559-2560)  

/3 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 4. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั 2 รอบปีบญัชี (เร่ิมปี 2562-ส าหรับปีส้ินสุด 
    31 ธนัวาคม 2564) ส่วนล าดบัท่ี 2 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
โดยขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนั ท าหนา้ท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบหรือสอบทาน ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

พร้อมทั้ง เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั (รวม
บริษทัยอ่ย) เป็นจ านวนเงิน 1,672,000 บาท เพ่ิมข้ึน 42,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองจากสัดส่วนการ
เติบโตของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี แมว้า่ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ
ไม่ไดส้งักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั แต่คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

   ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท                                    (หน่วย : บาท) 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565 ปี 2564 

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”   

 1,122,000 

   5,000 
262,000 
278,000 
   5,000 

 1,095,000 

   5,000 
257,000 
266,000 

 7,000 
3) ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) - - 
  รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,672,000 1,630,000 

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

หรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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

ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าบนหน้าเว็บไซต์บริษทั (www.pdgth.com)   
แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 


