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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
วนัท่ี  18  มีนาคม  2558 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2558 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
 2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2557 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุน  

    เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
3. ประวติัของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิม 

       พร้อมนิยามกรรมการอิสระ 
4. ขอ้มลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 

 7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
           8. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
 10. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี  2558  ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน  2558  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานท่ีตั้งบริษทัฯ หอ้งประชุมชั้น 3 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 12150  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2557 
 (การลงมติ: วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557  และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไดน้ า
ข้ึนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557  เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทุนทัว่ไปแลว้ ไม่ปรากฎวา่ มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 23 เมษายน 2557 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที่  2   เพือ่รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 (การลงมติ: วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 
 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2557 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2557) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใน
รอบปี 2557  
  
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี  ส าหรับปี
บัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112  ก าหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 บริษทั ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดต้รวจสอบแลว้ 
และไดผ้่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 และ
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  2/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ  จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557 
ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2557 ท่ีผา่นมา สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2557 2556/1 2557 2556/1 

สินทรัพยร์วม 550.37 511.45 551.02 513.22 
หน้ีสินรวม 229.69 202.75 222.81 197.67 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /2 162/2 162/2 162/2 162/2 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 322.89 310.52 328.11 315.55 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 803.01 773.88 789.19 776.26 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 37.65 49.74 39.17 57.66 
ก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  38.84 50.83 39.11 57.66 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.24 0.31 0.24 0.36 
หมายเหตุ:    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
                     /2 ค านวณตามจ านวนหุ้นสามญัถ่วงน ้ าหนกั (หุ้น) หุ้นสามญั 162,000,000 หุ้น ในปี 2557 และหุ้นสามญั 135,000,000 หุ้นในปี 2556 
                        ทุนท่ีออกและช าระแลว้: 
 หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น ในปี 2557 และ 
                       หุ้นสามญั 135,000,000 หุ้นในปี 2556  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท   
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
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หนา้ 4 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

วาระที่  4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมาย
แลว้ หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด โดยข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 
ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

      งบการเงนิรวม ปี 2557 ปี 2556/1 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 38.85 50.75 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 162 162/2 
4. ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.24 0.31 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.20 0.43 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (1 ม.ค.-30 มิ.ย.57) 0.08 0.13 
    5.2 เงินปันผลเงินสด  (1 ก.ค.-31 ธ.ค.57) 0.12 0.10 
   5.3 อตัราการจ่ายหุน้ปันผล (จ านวนหุ้นเดิม:หุ้นปันผล) (5:1) - 0.20 
         รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย:บาท/ หุน้) 0.20 0.43 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งปี (ลา้นบาท) 32.40 58.05 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (%) ร้อยละ 83.39  ร้อยละ 114.39 

 

หมายเหตุ  /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 /2 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 อนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 27 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล ดงันั้น ทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีไดเ้รียกช าระเตม็มูลค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวน 162 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
162 ลา้นบาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
 ในปี 2557 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวมทั้งปีเป็นเงิน 38.85 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.24 บาท และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้คณะกรรมการเห็นควรให้
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากการด าเนินงานประจ าปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  
เป็นดงัน้ี   
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หนา้ 5 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 แจง้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
9/2557 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 
2557 (วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557) ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12.95 ลา้นบาท 
จ่ายเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2557 
 

 ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลประกอบการส าหรับปี
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 19.44 ลา้นบาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากบั
อตัราหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 32.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 83.39 ของก าไรสุทธิงบการเงิน
รวม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัครบถว้นแลว้ 
 เงินปันผลดงักล่าวเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามอตัราท่ีก าหนด  และผูถื้อ
หุน้สามญัประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร 
 

  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  (การใหสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีความ
ไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ท่ีจะประชุมในวนัท่ี 28 เมษายน 
2558) 
 
วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงใน
สาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอ่ืนอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้  
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หนา้ 6 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: 
 ในปีน้ีบริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดน าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  และในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

 1.  รศ.ดร.เสกศกัด์ิ จ าเริญวงศ ์  กรรมการอิสระ 
 2.  รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  กรรมการอิสระ  
 3.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง   กรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)     ไดพิ้จารณา 
ตามหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบติัแลว้เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั มีคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 
 

 โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระตามขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองการถือ
หุน้ โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฎตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง   
 ทั้งน้ี รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและประวติักรรมการทั้ง 3 ท่านดงัขา้งตน้ ปรากฎตามรายนามและ
ประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ซ่ึงบริษทั
ฯไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ซ่ึงได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
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หนา้ 7 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และซ่ือสตัย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถ  อีกทั้ง ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  ล าดบั 1. รศ.ดร.เสกศกัด์ิ 
จ าเริญวงศ ์ กรรมการอิสระ  ล  าดบั 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  ล าดบั 3. นายธีรเดช 
จารุตั้งตรง ด ารงต าแหน่ง กรรมการ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยวิธีการเลือกตั้งใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบับริษทั 
 หมายเหตุ: บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษทั ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557  “โครงสร้างการจดัการ” 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม) 
  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า หา้มมิให้
บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25  ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ซ่ึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตาม
ขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น 
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทั 
 
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีตามผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ผลการด าเนินงานของบริษทั  และเทียบเคียงกบัแนวปฏิบติั
ของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัให้คงอยู่กบั
บริษทั  จึงเห็นควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ
บริษทั ประจ าปี 2558  
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หนา้ 8 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของบริษทัในภาพรวม ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปัน
ผลให้กบัผูถื้อหุ้น โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังและโบนสักรรมการ   เห็นว่าท่ีประชุม    
ผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 
 1. ค่าเบีย้ประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั  
 1. ประธานกรรมการ   22,500 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ    15,000 บาท ต่อคร้ัง 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  ปัจจุบนัมี 4 คณะประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ใหไ้ดรั้บค่าเบ้ียประชุม
รายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 1. ประธานกรรมการ   18,000 บาท ต่อคร้ัง 
 2. กรรมการ   12,000 บาท ต่อคร้ัง 
 

 2. โบนัสกรรมการ 
 2.1 โบนัสปี 2557   
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัและแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ โดยเสนอจ่ายโบนสักรรมการคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของจ านวน
เงินปันผลจ่ายในปี 2557 จ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นเงินโบนสักรรมการจ านวน  810,000 บาท (แปดแสน
หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) โดยพิจารณาจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน (กรรมการท่ีมิได้
เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้ริหาร) จ านวน 8 คนๆ ละ 1 ส่วน ตามแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา  
 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2557  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 

 2.2 โบนัสปี 2558 
  พิจารณาน าเสนอปรับหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2558 เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมแก่องคก์ร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
 ส่วนท่ี 2.  อตัรา 10% ของก าไรส่วนเพ่ิม ในกรณีท่ีมีก าไรสุทธิมากกวา่ปี 2557  
                                       แต่โบนสักรรมการทั้ง 2 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 9 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคนๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี หรือกรณีท่ีกรรมการไดรั้บ
แต่งตั้งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการท่ีลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและโบนสักรรมการ
โดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัแลว้  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรใหน้ าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558/1 ปี 2557 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้

ถือหุน้ 
2. อตัรา 10% ของก าไรสุทธิส่วนท่ี
เกินจากก าไรสุทธิปี 2557 
3.โบนสัทั้ง 2 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่
เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท)  

810,000 บาท/1 
 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อคร้ัง  22,500 บาท ต่อคร้ัง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อคร้ัง  15,000 บาท ต่อคร้ัง 
3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อคร้ัง  18,000 บาท ต่อคร้ัง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อคร้ัง  12,000 บาท ต่อคร้ัง 
หมายเหตุ  
/1 ท่ีจะขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 
 
วาระที่  7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 10 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120  ก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 อีกวาระหน่ึง โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และปริมาณงานของ
บริษทั มีดงัน้ี 
 1. ส านกังานสอบบญัชี 
    เห็นสมควรเสนอ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2558 เป็นปีท่ี 5 
 2. รายช่ือผูส้อบบญัชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์/1 3495 4 ปี (ปี 2554-2557) 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ /2 3500                1 ปี (ปี 2553) 
3. นายวชิยั รุจิตานนท ์  4054 - 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ 5946 - 

หมายเหตุ:  /1 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 
                  /2 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี เม่ือปี 2553 
  ส่วน 3. และ4. ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
                (ขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
 

 อน่ึง ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัท่ีมีคุณสมบติัของ
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 

3. ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558  ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,135,000 บาท (หน่ึงลา้น 
หน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) เทียบเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยอีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ 
บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั และบริษทั ผลธัญญะ 
(แคมโบเดีย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ เป็นจ านวน 435,000 บาท แลว้ 
 
 
 
 



11

 
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 11 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

 

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั              หน่วย : บาท 
           ค่าสอบบัญชี ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
1) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนบริษทัยอ่ย 
- บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั” /1 
- บริษทั “ผล พาลาดียม จ ากดั” /2 

- บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั” /3 
เฉพาะการใชผ้ลงานและการส่ือสารกบัผูส้อบ
บญัชีของบจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
- บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั/4 

 
     700,000 

      
    30,000 
    180,000 

110,000 
 
 

115,000 

 
640,000 

 
30,000 

       150,000 

110,000 
 
 

55,000 

 
640,000 

 
 60,000 
120,000 

- 
 
 
- 

ค่าบริการอ่ืนๆ  - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั     1,135,000 985,000 820,000 
หมายเหตุ 
/1 บริษทัยอ่ย “บจ.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง” ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งช าระบญัชีเลิกกิจการ 
/2 บริษทั ผล พาลลาเดียม จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 โดย บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)    
   ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99 และไดจ้ดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เปล่ียนเป็นช่ือ   
   “บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556   
/3 บริษทัยอ่ย “บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั” เป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งใหม่ท่ีประเทศกมัพชูา จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือ   
  วนัท่ี 5 กนัยายน 2556 โดยบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ70 
  โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง Crowe Horwath (KH) Limited , Office Suite 17 Ground Floor, Hotel Cambodiana, 313 Sisowath    
  Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia ท่ีอยูป่ระเทศกมัพชูา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
/4 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  
  โดยบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  
    
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก  บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  
และก าหนดก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,135,000 บาท (หน่ึงลา้น
หน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 12 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

1. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3495  หรือ 
2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500   หรือ 
3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054   หรือ 
4. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946    

 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  
จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 
วาระที่  8   เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ หรือ กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง ดงัมีรายช่ือและประวติัโดยสังเขปปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
5 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
(โดยบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให)้ พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ
(ลงนามรับรองความถกูตอ้ง) ประกอบดว้ย 
 

 ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี
บาร์โคด้แนบติดอยู่ ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐาน (กรณีการมอบ
ฉนัทะ) มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 
2558  เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ  สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  หอ้งประชุมชั้น  3  เลขท่ี 1/11 หมู่ 3  ถ.ล าลูกกา  ต.ลาดสวาย  อ.
ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 
นาฬิกา เป็นตน้ไป 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
        บริษทั  ผลธัญญะ  จ ากดั  (มหาชน) 
                
 
 
            

                       ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   
                    ประธานกรรมการ 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 13 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 5 มีนาคม 2558 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2558 โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 6 มีนาคม  2558  

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ โปรดกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือ
กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหน่ึงเท่านั้น และลง
ลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมรับรองความถกูตอ้งของส าเนาเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็น
ผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  และส่งมายงั เลขานุการบริษทั/ส านกังานเลขานุการ 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
(ตามซองตอบกลบัท่ีส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ก่อนวนัประชุม 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2557 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจง้
ความประสงคด์งักล่าวตามแบบฟอร์มขา้งล่างน้ี ระบุช่ือ ท่ีอยู่ และส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดท่ีระบุไวต้ามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และส่งมายงั คุณศิริพร อ่อนดี นกัลงทุน
สัมพนัธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาท่ี 02-791-0100 หรือ ส่งอีเมล์มาท่ี  ir@pdgth.com   หรือ 
cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิขอรับรายงานประจ าปี 2557 ไดท่้านละ 1 เล่ม 

4. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ยกเวน้
รายงานประจ าปี 2557 จะเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 แลว้ ทั้งน้ี เอกสาร
ดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัท่ีจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

5. ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com) 

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมไดท่ี้ เลขานุการบริษทั ส านกังานเลขานุการ 
บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

 
 

หนา้ 14 ของจ านวน 14 หนา้ 
 

ก าหนดการเยีย่มชมกจิการของบริษัท 
 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
เร่ือง   การเยีย่มชมกิจการของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัฯ ก าหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถาน
ท่ีตั้งบริษทัฯ เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีวตัถุประสงคข์อเรียนเชิญท่านผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้โอกาสท าความรู้จกักบัธุรกิจของบริษทัให้มากข้ึน จึงมีการน าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมแลว้ โดยมีก าหนดการดงัน้ี 
 12.00น. ลงทะเบียน ณ หอ้งประชุมชั้น 3 
 14.00น. กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 15.45น. ค าถาม-ตอบ (ถา้มี) 
 16.00น. น าเสนอวดีิทศัน์แนะน า PHOL 
 16.20น. พาชมหอ้งแสดงสินคา้ และคลงัสินคา้ของบริษทั 
 17.00น. ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงค์เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทัผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ www.pdght.com หรือ 
email: ir@pdgth.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2557 
 

กรุณาส่งรายงานประจ าปี 2557  ในลกัษณะรูปเล่ม มาท่ี: 
 
ช่ือผูถื้อหุน้............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู.่...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
โทรศพัท:์.................................................................................................  มือถือ:................................................ 
E-mail address: ………………………………………………………………………………………………... 
 

 


