
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 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

หนา้ 4/4 

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 
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สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 1

Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งส้ินรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

โดยมีวาระการประชุมตามแนบทา้ย

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=PHOL&date=220427

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

The meeting agenda is attachment

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บบรริิษษััทท  ผผลลธธััญญญญะะ  จจำำกกััดด  ((มมหหาาชชนน))
PPHHOOLL  DDHHAANNYYAA  PPUUBBLLIICC  CCOOMMPPAANNYY  LLIIMMIITTEEDD

ส่ืงที่ส่งมาด้วย 1
NNoottiiccee  ooff  MMeeeettiinngg
หหนนัังงสสืืออเเชชิิญญปปรระะชชุุมม

Enclosure 1

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
The 2022 Annual General Meeting of shareholders.

 11 มีนาคม 2565

Meeting Date   :    Wednesday, April 27, 2022 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Meeting Venue :   Electronic Meeting (E-AGM)

ของ      บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
of            PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=220427 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pdgth.com / โทร 02-7910100 ต่อ 151 / email : saowapa@pdgth.com
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=220427
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pdgth.com /Tel. +66 2-7910100 Ext. 151 / email : saowapa@pdgth.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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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 
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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 
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เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่น
ผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ี
บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
1.2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2.2 ส าเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้ไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.2.3 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล
2.1 กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี

2.1.1 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2.1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคลในฐานะผูม้อบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั
(ถา้มี) และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทน
นิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามขอ้ 2.2.1 มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้ 

2.2.3 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้มีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 3
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เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่น
ผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ี
บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
1.2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2.2 ส าเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้ไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.2.3 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล
2.1 กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี

2.1.1 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2.1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคลในฐานะผูม้อบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั
(ถา้มี) และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทน
นิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามขอ้ 2.2.1 มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้ 

2.2.3 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้มีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
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2.2.4 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

อน่ึง ในกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารตามขอ้ 2.1 และ 2.2 แลว้แต่
กรณี และหากเป็นส าเนาเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ จะตอ้งรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค ทั้ งน้ี หาก
ตน้ฉบบัเอกสารมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งท าค าแปลภาษาองักฤษ และให้ผูแ้ทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งของ 
ค าแปลแนบมาดว้ย 

3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนิติบุคคล
3.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนีเพ่ิมเติม 
3.2.1 หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 
3.2.2 หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

4. วธีิการมอบฉันทะ
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

4.1  เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงตามท่ีบริษทัไดจ้ดัท าไว ้จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 โปรดกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
4.2 ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัได้

อ านวยความสะดวกโดยจดัเตรียมอากรแสตมป์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
4.3 จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น 

ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตาม ขอ้ 1 – 3 ขา้งตน้แลว้แต่กรณี มายงับริษทั ภายใน 
เวลา 12.00น. ของวนัที ่26 เมษายน 2565 ตามช่องทางดงัน้ี 
4.3.1  ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์: ir@pdgth.com 
4.3.2  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ฉบับจริง) มายงับริษทั โดยส่งถึง 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร และใหท้นัก่อนเร่ิมประชุม 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือนอ้ยกว่า
จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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5. การเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ก่อนเร่ิมการประชุม ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และจะเร่ิมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ ตั้งแต่
เวลา 14.00น. เป็นตน้ไป 

6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
6.1 ประธานท่ีประชุมจะมอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุมด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในแต่ละวาระ
6.2 ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น 
6.3 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพื่อใหร้ะบบท าการประมวลผล 
6.4 หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ท าเคร่ืองหมายในช่องละคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นดว้ยตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทั 

7. เกณฑ์การนบัคะแนนเสียง
7.1 ให้นบัคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง โดยจะถือมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็น

อยา่งอ่ืน หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงตา่งหากจากฐานท่ีเป็นผูถื้อ
หุน้ 

7.2 การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ี
เหลือจะถือวา่เป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม โดยเป็นการ
มอบฉนัทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้/ผูม้อบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

7.3 การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมเป็นผูส้รุปผลการลงมติในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุม
ทราบวา่ มีมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุม 
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หนา้ 3/3 

5. การเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ก่อนเร่ิมการประชุม ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และจะเร่ิมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ ตั้งแต่
เวลา 14.00น. เป็นตน้ไป 

6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
6.1 ประธานท่ีประชุมจะมอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุมด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในแต่ละวาระ
6.2 ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น 
6.3 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพื่อใหร้ะบบท าการประมวลผล 
6.4 หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ท าเคร่ืองหมายในช่องละคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นดว้ยตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทั 

7. เกณฑ์การนบัคะแนนเสียง
7.1 ให้นบัคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง โดยจะถือมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็น

อยา่งอ่ืน หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงตา่งหากจากฐานท่ีเป็นผูถื้อ
หุน้ 

7.2 การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ี
เหลือจะถือวา่เป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม โดยเป็นการ
มอบฉนัทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้/ผูม้อบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

7.3 การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมเป็นผูส้รุปผลการลงมติในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุม
ทราบวา่ มีมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุม 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 4

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4

  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
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม            
พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล อาย ุ55 ปี ท่ีอยู:่ 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul, 55 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

2. นายสนัติ เนียมนิล  อาย ุ53 ปี ท่ีอยู:่ 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
Mr. Santi Niamnil, 53 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

3. ดร.พลัลภา เรืองรอง อาย ุ68 ปี ท่ีอยู:่ 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
Dr. Pallapa Ruangrong, 68 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

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 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 27th April, 2022 at 2.00 p.m. via electronics (E-
AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)      

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 



20 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4

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

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4

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
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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 4 
Enclosure 4

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

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4

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

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 4

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

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
ประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล อาย ุ55 ปี ท่ีอยู:่ 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul, 55 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

2. นายสนัติ เนียมนิล  อาย ุ53 ปี ท่ีอยู:่ 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
Mr. Santi Niamnil, 53 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

3. ดร.พลัลภา เรืองรอง อาย ุ68 ปี ท่ีอยู:่ 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
Dr. Pallapa Ruangrong, 68 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

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 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 27th April, 2022 at 2.00 p.m. via electronics (E-
AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations 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 



22 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

วาระที่ 1  เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
Agenda No.1  To acknowledgement the Company’s Operating Results 2021 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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, 2021. 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove   Abstain  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda No.3  To consider and approve dividend payment 2021 and the allocation of net profit as legal reserve 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 4  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
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  พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี (Gen. Chaiwat Satondee) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

           Approve        Disapprove         Abstain 
4.2  นายธันยา หวงัธ ารง  (Mr. Thanya Wanthamrong) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
           Approve         Disapprove         Abstain  

4.3 นายวศิรุต ศรีโรจนกลุ (Mr. Wisarute Srirojanakul) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove    Abstain  

วาระที่ 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2022. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2022 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
  Approve      Disapprove   Abstain 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

วาระที่ 1  เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
Agenda No.1  To acknowledgement the Company’s Operating Results 2021 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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, 2021. 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove   Abstain  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda No.3  To consider and approve dividend payment 2021 and the allocation of net profit as legal reserve 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 4  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
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  พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี (Gen. Chaiwat Satondee) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

           Approve        Disapprove         Abstain 
4.2  นายธันยา หวงัธ ารง  (Mr. Thanya Wanthamrong) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
           Approve         Disapprove         Abstain  

4.3 นายวศิรุต ศรีโรจนกลุ (Mr. Wisarute Srirojanakul) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove    Abstain  

วาระที่ 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2022. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain  

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2022 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
  Approve      Disapprove   Abstain 

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 ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง  
       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 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

       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 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการ 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

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 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีพึงเล่ือนไปใน วนั 
เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 27th April, 2022 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) 
according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations 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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ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

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 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีพึงเล่ือนไปใน วนั 
เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 27th April, 2022 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) 
according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations 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………………………………… 

ข้อมูลกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อายุ
(ปี) ทีอ่ยู่ 

ส่วนได้
เสียใน
วาระที่
พจิารณา 

ส่วนได้เสีย
พเิศษทีแ่ตกต่าง
จากกรรมการ

คนอ่ืน 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ 55 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 

ไม่มี ไม่มี 

นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ 53 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 

ไม่มี ไม่มี 

ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ 68 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 

ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: ประวติักรรมการอิสระได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารท่ีปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 หัวขอ้ 
“เอกสารแนบ 1” 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบารพจิารณา 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 
1) ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
2) ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
3) ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
4) ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั
5) ไม่มี ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 5
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นิยามกรรมการอสิระ: 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด มีดงัน้ี 
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 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 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  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : พลเอก ชยัวฒัน์  สทอ้นดี           
อายุ : 68  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 ตุลาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ : 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอสิระ : 4 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง : 0.12% (248,250 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจ า ชุดท่ี 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2550 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice 

Guideline" 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2016 

ประสบการณ์ท างาน : 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. ผลธญัญะ 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
2558 - 2562 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัส านกังาน

สภาความมัน่คงแห่งชาติ 
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นิยามกรรมการอสิระ: 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด มีดงัน้ี 
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 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 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  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : พลเอก ชยัวฒัน์  สทอ้นดี           
อายุ : 68  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 ตุลาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ : 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอสิระ : 4 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง : 0.12% (248,250 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจ า ชุดท่ี 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2550 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice 

Guideline" 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2016 

ประสบการณ์ท างาน : 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. ผลธญัญะ 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
2558 - 2562 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัส านกังาน

สภาความมัน่คงแห่งชาติ 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 6
เอกสืารประกอบวาระ 4



28 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565 ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

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

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   มี  ไม่มี 
2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  มี  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : 
 ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ (บริษทัยอ่ย) 
- ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
- ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

13/13 
3/3 
1/1 

100% 
100% 
100% 



บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 29ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : นายธนัยา หวงัธ ารง 
อายุ : 42  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :  12 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: บุตร นายชวลิต หวงัธ ารง 

คุณวุฒิการศึกษา          : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการอบรม : - หลกัสูตร “CFO’s Orientation for New IPOs” โดย SET (มี.ค. 2565) 
- หลกัสูตร “ตรวจสุขภาพกิจการผา่นงบการเงิน” โดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (ธ.ค.2564)  
-  หลกัสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธ์
การท า M&A ให้ประสบความส าเร็จ” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ต.ค.2564) 
- หลกัสูตร “Sustainable Supply Chain Management รุ่นท่ี 2” โดย SET (ส.ค.2564) 
- หลกัสูตร “การรายงานความย ัง่ยนืตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- หลกัสูตรการเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01)  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สัมมนา “SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเส่ียงท่ีธุรกิจไม่ควร
มองขา้ม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report” โดย SET (มิ.ย.2564) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 

ประสบการณ์ท างาน : 2564 - ปัจจุบนั รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย 

 บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด   

บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
2558 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกส่ือสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 



30 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565 ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

คุณสมบัติเพิม่เติม 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   มี  ไม่มี 
2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  มี  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : 
 ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

13/13 
1/1 

100% 
100% 



บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 31ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : นายวศิรุต ศรีโรจนกุล 
อายุ : 42  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 17 กนัยายน 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 7 เดือน 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง  -ไม่มี- 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Auburn University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการอบรม : -  Executive Program for Financial Planning Certification, University of 
Georgia สหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 

ประสบการณ์ท างาน : 2563-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั 
(ตลาดไท) 

2562-ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  

บริษทั วนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 
2560-2561 Head of Business Incubation บริษทั บีคอน เวนเจอร์ 

แคปิทลั จ ากดั 
2552-2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- เลขานุการบริษทั บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน บริษทั วนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั 2/2 100% 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

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

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   มี  ไม่มี 
2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  มี  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : 
 ไม่มี
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 
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  61 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  62 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 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 7
เอกสืารประกอบวาระ 6
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ช่ือผู้สอบบัญชี ประวัติและประสบการณ์ 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 

3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
Ms. Kultida Pasurakul
อายุ  49 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  41 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 3 ปี (ปี 2562-2564) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 
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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ประจ าปี 2565 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะ
เลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว 
จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง        ไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ 
โดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง  โบนัส 
บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัที่จะไดรั้บ
ค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึง    ประธาน
กรรมการมอบหมาย 

หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ

บริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือ   ผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงคใ์น
การขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการปรในกรณีท่ี
คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ 
รวมกันไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 8
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เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39 
ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรวมกนัรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้ น ให้
คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อม
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) 
วนั ทั้งน้ี หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพ่ือจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถ
จดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูถื้อหุ้นภายในก าหนดเวลานัดประชุมข้างตน้ และจะต้องจดัส่งและลงโฆษณาทาง
หนังสือพิมพต์ามระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ ทั้งน้ีประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายตอ้งจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้การประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร หรือจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดย
ให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ืงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชุม 
และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม     โดยบริษทัจะตอ้งกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
โดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้ง
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้
ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุน้นั้นได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงั
น้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทและตอ้งด าเนินการประชุมให้
เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนน
สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุน้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส 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 าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 9
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

หนา้ 1/3 
 

       
ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  

 
บริษทัขอแจง้ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงค์เขา้ร่วมประชุม E-Meeting สามารถแจง้ความประสงค์ โดยน าส่งเอกสาร
แสดงตวัตนเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-Meeting ผา่นระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration)  โดยเขา้ไปท่ี    
 https://phol.foqus.vc/registration/ 

หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ  

     
 

โดยระบบจะเปิดใหด้ าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 11 -  25 เมษายน 2565 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง
ตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั (Record Date) 
จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่  

 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
 เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
 อีเมล (Email) ท่ีใชส้ าหรับการรับ Web-Link เพื่อการเขา้สู่ระบบการประชุม E-Meeting ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ 

รหสัผา่น (Password) ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม E-Meeting 
 หมายเลขโทรศพัท ์
 แนบเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน  
ทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ  

ส าเนาเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ให้แก่
บริษทัตามท่ีอยูใ่นขอ้ 4.3.2 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

หนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาเอกสารประกอบตาม   
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  3 โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณียใ์ห้แก่บริษทัตามท่ีอยู่ในขอ้ 4.3.2 (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 3) 
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หนา้ 1/3 
 

       
ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  

 
บริษทัขอแจง้ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงค์เขา้ร่วมประชุม E-Meeting สามารถแจง้ความประสงค์ โดยน าส่งเอกสาร
แสดงตวัตนเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-Meeting ผา่นระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration)  โดยเขา้ไปท่ี    
 https://phol.foqus.vc/registration/ 

หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ  

     
 

โดยระบบจะเปิดใหด้ าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 11 -  25 เมษายน 2565 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง
ตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั (Record Date) 
จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่  

 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
 เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
 อีเมล (Email) ท่ีใชส้ าหรับการรับ Web-Link เพื่อการเขา้สู่ระบบการประชุม E-Meeting ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ 

รหสัผา่น (Password) ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม E-Meeting 
 หมายเลขโทรศพัท ์
 แนบเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน  
ทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ  

ส าเนาเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ให้แก่
บริษทัตามท่ีอยูใ่นขอ้ 4.3.2 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

หนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาเอกสารประกอบตาม   
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  3 โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณียใ์ห้แก่บริษทัตามท่ีอยู่ในขอ้ 4.3.2 (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 3) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

หนา้ 2/3 
 

 

3. เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 2 จากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไดรั้บอีเมล (e-mail) 
แจง้รายละเอียด ดงัน้ี 

 ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) 
 Web-Link ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-Meeting  
 คู่มือการใชง้านระบบการประชุม E-Meeting 

 

ในกรณีท่ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดรั้บการอนุมติั ท่านจะไดรั้บอีเมล (e-mail) แจง้สาเหตุ ทั้งน้ีท่านสามารถ
ยืน่เอกสารเพ่ิมเติมหรือน าส่งเอกสารท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ประสบปัญหาดา้นการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบท่ี
หมายเลขโทรศพัท์  080-0087616 และ 02-0134322 หรือทางอีเมลท่ี info@quidlab.com ในช่วงเวลาท าการ ตั้งแต่เวลา 9.00-
17.00 น. (ยกเวน้วนัเสาร์-อาทิตย)์ 

5. ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเก็บรักษาช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่
เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 25 
เมษายน 2565 กรุณาติดต่อผูดู้แลระบบตามขอ้ 4. โดยทนัที 

6. ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีผูดู้แลระบบไดส่้งให้ท่าน
ทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้ งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการประชุม 
อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

7. ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียงระหวา่งการประชุม E-Meeting ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่
ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

8. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ทั้งก่อนการประชุม หรือระหวา่งการ
ประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั (“Quidlab”) ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษทัฯ โดยบริษทั
จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 

       เขียนท่ี_________________________________________ 

      วนัท่ี_________เดือน________________________พ.ศ._________ 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________________สญัชาติ___________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี___________ถนน________________________ต าบล/แขวง_________________อ าเภอ/เขต_________________  

จงัหวดั__________________________ไปรษณีย_์_______________อีเมล(e-mail):__________________________________ 

โทรศพัท_์____________________________เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จ านวน 

ทั้งส้ินรวม________________________หุน้ 

 

 ขา้พเจา้ฯ ขอยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 
27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาส่ง Web-Llink ส าหรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 อีเมล________________________________________________ 

 

 

      ลงช่ือ___________________________________________ผูถื้อหุน้ 
       (     ) 
 
 
      ลงช่ือ___________________________________________ผูถื้อหุน้ 
       (     ) 
 
 
 
ส่ิงส ำคญั:   โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ฉบบัน้ี ท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยนัตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม                
E-Meeting ใหแ้ก่บริษทั ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 (เวลา 12.00น.) ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

อีเมล:  ir@pdgth.com 
ไปรษณีย:์  นกัลงทุนสมัพนัธ์/ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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หลกัเกณฑ์ในการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

(ภายในวนัที ่21 เมษายน 2565 เวลา 12.00น.) 
___________________________________________________ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

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

นกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั 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 าเรียนหารือกบัประธานกรรมการบริษทัและประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารเพ่ือพิจารณา และค าถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากบริษทัฯ จะไดรั้บการช้ีแจงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 10ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

หนา้ 3/3 
 

 

แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 

       เขียนท่ี_________________________________________ 

      วนัท่ี_________เดือน________________________พ.ศ._________ 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________________สญัชาติ___________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี___________ถนน________________________ต าบล/แขวง_________________อ าเภอ/เขต_________________  

จงัหวดั__________________________ไปรษณีย_์_______________อีเมล(e-mail):__________________________________ 

โทรศพัท_์____________________________เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จ านวน 

ทั้งส้ินรวม________________________หุน้ 

 

 ขา้พเจา้ฯ ขอยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 
27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาส่ง Web-Llink ส าหรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 อีเมล________________________________________________ 

 

 

      ลงช่ือ___________________________________________ผูถื้อหุน้ 
       (     ) 
 
 
      ลงช่ือ___________________________________________ผูถื้อหุน้ 
       (     ) 
 
 
 
ส่ิงส ำคญั:   โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ฉบบัน้ี ท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยนัตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม                
E-Meeting ใหแ้ก่บริษทั ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 (เวลา 12.00น.) ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

อีเมล:  ir@pdgth.com 
ไปรษณีย:์  นกัลงทุนสมัพนัธ์/ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 



42 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565

แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

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

(    )  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

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

ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:  

1) ............................................................................................................................. ..............................................................................

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

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

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

2) ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

3) ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

หมายเหตุ:  
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น มาถึงบริษทัภายใน 
วนัท่ี 21 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

• ช่องทาง Email: ir@pdgth.com
• ช่องทางไปรษณีย:์

นกัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ.ผลธญัญะ 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
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แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

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

(    )  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

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

ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:  

1) ............................................................................................................................. ..............................................................................

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

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

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

2) ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

3) ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

หมายเหตุ:  
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น มาถึงบริษทัภายใน 
วนัท่ี 21 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

• ช่องทาง Email: ir@pdgth.com
• ช่องทางไปรษณีย:์

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

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/document.html
2) แจง้รายละเอียดการขอรับทางอีเมลมายงั  ir@pdgth.com
3) ขอรับเอกสาร แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report)  โดยกรอกรายละเอียด

ตามดา้นล่าง หรือส่งทางโทรสาร: 0-2791 0100

สถานท่ีจดัส่งเอกสาร 

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

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

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

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

หมายเหตุ: บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีปรากฎท่ีหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.pdgth.com 

กรณีตอ้งการรับเอกสารขา้งตน้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 27 เมษายน 2565) 
โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บ ภายในวนัที ่21 เมษายน 2565 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 11
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บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป
รายงานประจำป 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ : 1/11 หมู 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 02 791 0111 

สาขาระยอง : เลขที่ 155/213 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 038 034 011

สาขาเชียงใหม : เลขที่ 47/55-57 ม. 2 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053 226 811 

เว็บไซตบร�ษัท
www.pdgth.com

Phol Dhanya   

ศูนยรวมความรูดานความปลอดภัย
www.thai-safetywiki.com


