
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565
บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น. (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.

ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



2 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565

เอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัท ารูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ แบบ ข (หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้หนา้

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 รายนามและประวติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ขอ้มูลประวติัประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 หลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
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 
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เอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัท ารูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ แบบ ข (หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้หนา้

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 รายนามและประวติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ขอ้มูลประวติัประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 หลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
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 2565 

หนา้ 1/4 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088      วนัท่ี  11  มีนาคม  2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษทั ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัท ารูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)

2. วตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเพือ่ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้
3. เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต์

ของบริษทั (www.pdgth.com)
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ
6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
7. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้
9. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. หลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)
11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานปรจ าปี (56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 นาฬิกา ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็
ทรอนิสก์ (E-Meeting) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
12150  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ข้อควรทราบ 
1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2564
และเม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัจึงถือวา่รายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
2565 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระและ
เสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอ

วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

รับทราบ 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
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วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564 และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้   

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2564 และจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ

พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
1. เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2564

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล จากก าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 9 กนัยายน 2564

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564
2.1 จดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 3.96 ลา้นบาท 
2.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท จากจ านวนหุ้น

สามญัท่ีเรียกช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 202,500,232 หุ้น เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 64.80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 81.78 ของก าไรสุทธิ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัรา
หุน้ละ 0.16 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร 

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

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้มีการพิจารณา

กลัน่กรองอยา่งละเอียดรอบคอบระมดัระวงั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอมา จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ พลเอก ชยัวฒัน์ 
สทอ้นดี (กรรมการอิสระ) นายธนัยา หวงัธ ารง (กรรมการ)  และนายวศิรุต ศรีโรจนกลุ (กรรมการอิสระ) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และรายละเอียดประวติัและคุณสมบติัโดยสังเขปของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  

วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2565 เป็นดงัน้ี  



บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 5

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

หนา้ 2/4 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564 และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้   

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2564 และจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ

พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
1. เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2564

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล จากก าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 9 กนัยายน 2564

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564
2.1 จดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 3.96 ลา้นบาท 
2.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท จากจ านวนหุ้น

สามญัท่ีเรียกช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 202,500,232 หุ้น เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 64.80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 81.78 ของก าไรสุทธิ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัรา
หุน้ละ 0.16 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร 

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

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้มีการพิจารณา

กลัน่กรองอยา่งละเอียดรอบคอบระมดัระวงั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอมา จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ พลเอก ชยัวฒัน์ 
สทอ้นดี (กรรมการอิสระ) นายธนัยา หวงัธ ารง (กรรมการ)  และนายวศิรุต ศรีโรจนกลุ (กรรมการอิสระ) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และรายละเอียดประวติัและคุณสมบติัโดยสังเขปของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  

วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2565 เป็นดงัน้ี  

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

หนา้ 3/4 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม  คงเดิมเช่นเดียวกบัปี 2564 แต่รวมวงเงินไม่เกิน
4 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมโบนสักรรมการ)

2) โบนสักรรมการ คิดอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยจดัสรรตามหลกัเกณฑเ์ดิม
3) สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี
ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอส 

ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการสอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ไดแ้ก่  1) นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 
หรือ 2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือ 3) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
5946 หรือ 4) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9575 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (รวม
บริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน 1,672,000 บาท เพ่ิมข้ึน 42,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอนัเน่ืองจากสดัส่วน
การเติบโตของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี  

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และขอ้มูลผูส้อบบญัชีฯ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

วาระที ่7    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรือ

ขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้บนหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) แต่
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 11 มีนาคม 
2565 และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยบริษทัฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นตน้ไป 

โดยภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษทัจึงก าหนดให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 น้ีจัดข้ึนในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งน้ี หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจดัส่งแบบฟอร์มลงทะบียนส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Meeting) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม ส่งฉบบั
จริงมาถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ี Email: ir@pdgth.com บริษทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารยืนยนัสิทธิการเขา้ร่วม
ประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้  บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) และ Web-Link 
ส าหรับการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผูถื้อหุน้ผา่นทางอีเมลท่ีไดแ้จง้แก่
บริษทัไว ้โดยโปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) คร้ังน้ีเป็นของบริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูใ้หบ้ริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 1) นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  2) นายสนัติ เนียมนิล  3) ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ
ดงักล่าว ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หรือบุคคลอ่ืนเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข.) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ส าหรับหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น  สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ส่งมายงับริษทัตามช่องทาง ดงัน้ี  

อีเมล:  ir@pdgth.com 
ทางไปรษณีย:์ นกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

บริษทั ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 
ดว้ยแลว้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคข์อรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) 
ของบริษทัเป็นรูปแบบหนงัสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) แลว้ส่งแบบฟอร์มดงักล่าว 
มาตามช่องทางขา้งตน้ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมด าเนินการไปอย่างกระชบั และเป็นไปตามระเบียบาระประชุมท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย 
ท่ีประชุมจะรับเฉพาะค าถามท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงันกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ir@pdgth.com รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 โดยคณะกรรมการบริษทัจะจดัค าตอบและเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัพร้อมกบัรายงานการประชุมสามญัสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 น้ี ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

  (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)  
  ประธานกรรมการ 


