
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00น 
 

ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทัฯ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุม 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ)  

พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตนมาดว้ย 
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ทะเบียนเลขที� 0107551000088 
วนัที�  21  มีนาคม  2559 

 
เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2559 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 
 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 
 2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุน  

    เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
3. ประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 

 7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
           8. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
 10. แผนที�แสดงที�ตั�งสถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2559  ในวนัองัคารที� 26 เมษายน  2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานที�ตั�งบริษทัฯ หอ้งประชุมชั�น 3 
เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 
วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2558 
 (การลงมติ: วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ทะเบียนเลขที� 0107551000088 
วนัที�  21  มีนาคม  2559 

 
เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2559 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 
 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 
 2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุน  

    เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
3. ประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 

 7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
           8. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
 10. แผนที�แสดงที�ตั�งสถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2559  ในวนัองัคารที� 26 เมษายน  2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานที�ตั�งบริษทัฯ หอ้งประชุมชั�น 3 
เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 
วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2558 
 (การลงมติ: วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 3 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

แลว้ และไดผ้า่นการพิจารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559 และ
คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2559  เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  จึงเสนอต่อที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 ที�ผ่านมา สรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี�  
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

2558 2557 /1 2558 2557 /1 
สินทรัพยร์วม 667.40 550.37 667.52 551.02 
หนี� สินรวม 346.10 229.69 343.54 222.81 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) /2 162 /2 162 /2 162 /2 162 /2 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 324.13 322.89 323.97 328.11 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 914.90 803.01 880.71 789.19 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 33.01 37.65 28.16 39.17 
กาํไรสุทธิ (ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่)  34.28 38.84 28.16 39.12 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.21 0.24 0.17 0.24 
หมายเหต:ุ    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
                     /2 คาํนวณตามจาํนวนหุ้นสามญัถ่วงนํ� าหนกั (หุ้น) หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น ในปี 2558  
                      
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในครั� งนี�  ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2558 
ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นว่าครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  
 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ� ง
ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งตามมติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามที�กฎหมายกาํหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (http://www.pdgth.com)  เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2558 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  ซึ� งจดัขึ�นเมื�อ
วนัที� 28 เมษายน 2558 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที�  2   เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 (การลงมติ: วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ) 
 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2558 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558) ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใน
รอบปี 2558 (เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที�  � พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี  สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2558 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา ��� ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� กาํหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนั
สิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบ
ปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบ
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หนา้ 3 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

แลว้ และไดผ้า่นการพิจารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559 และ
คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2559  เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2559  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  จึงเสนอต่อที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 ที�ผ่านมา สรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี�  
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

2558 2557 /1 2558 2557 /1 
สินทรัพยร์วม 667.40 550.37 667.52 551.02 
หนี� สินรวม 346.10 229.69 343.54 222.81 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) /2 162 /2 162 /2 162 /2 162 /2 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 324.13 322.89 323.97 328.11 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 914.90 803.01 880.71 789.19 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 33.01 37.65 28.16 39.17 
กาํไรสุทธิ (ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่)  34.28 38.84 28.16 39.12 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.21 0.24 0.17 0.24 
หมายเหต:ุ    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
                     /2 คาํนวณตามจาํนวนหุ้นสามญัถ่วงนํ� าหนกั (หุ้น) หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น ในปี 2558  
                      
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในครั� งนี�  ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2558 
ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นว่าครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  
 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ� ง
ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งตามมติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามที�กฎหมายกาํหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (http://www.pdgth.com)  เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2558 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  ซึ� งจดัขึ�นเมื�อ
วนัที� 28 เมษายน 2558 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที�  2   เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 (การลงมติ: วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ) 
 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2558 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558) ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใน
รอบปี 2558 (เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที�  � พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี  สําหรับปี
บัญชีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2558 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา ��� ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� กาํหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนั
สิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบ
ปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบ
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 4 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

วาระที�  4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 (การลงมติ: วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ) 
 

ตามมาตรา 115  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราว เมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานที�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทาํ
ภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
 

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรแจง้ใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบวา่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั      
ครั� งที�  5/2558  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม  2558 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 (ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2558) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ที�มีรายชื�อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที�  26 สิงหาคม  2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 
12.96 ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 และไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เมื�อวนัที� 
7 กนัยายน 2558  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที� 5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน ประจาํปี 2558 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. กาํหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�ง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั�นๆ 
หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียง
พอที�จะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจาํเป็นอื�นใด และโครงการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั�น
ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 4 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

วาระที�  4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 (การลงมติ: วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ) 
 

ตามมาตรา 115  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราว เมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานที�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทาํ
ภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
 

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรแจง้ใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบวา่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั      
ครั� งที�  5/2558  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม  2558 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 (ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2558) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ที�มีรายชื�อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที�  26 สิงหาคม  2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 
12.96 ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 และไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เมื�อวนัที� 
7 กนัยายน 2558  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที� 5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน ประจาํปี 2558 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. กาํหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�ง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั�นๆ 
หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียง
พอที�จะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจาํเป็นอื�นใด และโครงการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั�น
ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 15 หนา้ 
 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิประจ าปี เท่ากบั 34,312,608.32 บาท  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 เพ่ือจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั
ฯ ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกและช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 161,999,986 หุ้น หรือคิดเป็น
จ านวนเงิน 32.40 ลา้นบาท โดยคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราร้อยละ 94.42 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปี 2558  
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12.96 
ลา้นบาท  ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลืออีกอตัราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 19.44 
ลา้นบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัครบถว้นแลว้ 
 

   อน่ึง ผูถื้อหุน้สามญัประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตร 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี  9  พฤษภาคม  2559  และใหร้วบรวม 
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2559 
 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

      งบการเงนิรวม ปี 2558 ปี 2557 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 34.31 38.85 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 162 162 
4. ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.21 0.24 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.20 0.20 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (1 ม.ค.-30 มิ.ย.58) 0.08 0.08 
    5.2 เงินปันผลเงินสด  (1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) 0.12 0.12 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 32.40 32.40 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 94.42 83.39 

 

หมายเหตุ: การใหสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2559 ท่ีจะประชุมในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 6 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคิดคาํนวณรวมกบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายเทียบเท่ากบัร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปี 2558 ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
   
วาระที� 6  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามกําหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบักรรมการหนึ�งใน
สาม (1/3) กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั�นใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื�นอยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้  
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี�  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ดงันี�  

 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที� 12 มกราคม 2559 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559   
 
 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 7 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ ซึ�งปรากฎ 
อยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 - หมวดโครงสร้างการจดัการ)โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทั
และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า กรรมการทั�งสามคนซึ� งตอ้งออกตามกาํหนด
วาระ เป็นผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมทั�งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานในฐานะ
กรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาที�ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั�ง 3 คน 
ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั�งกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  2) นายบุญชยั 
สุวรรณวฒิุวฒัน์  และ 3) พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
���� มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ด้วยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�ครบกาํหนดวาระทั�ง 3 คน เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�  ประวติัโดยสังเขปของบุคคล
ที�ไดรั้บการเสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 
หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
 
วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติม 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที� 4 คณะกรรมการ ขอ้ 17. คณะกรรมการบริษทัจะ
พึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คน และคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่กไ็ด ้ 
 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ
คณะกรรมการแลว้เห็นควรแต่งตั�งกรรมการที�มีความเชี�ยวชาญดา้นการตลาด และการลงทุน เพื�อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน โดยองคป์ระกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัแต่งตั�งแลว้ จะมีจาํนวนกรรมการเพิ�มขึ�น จากเดิมจาํนวน 9 คน เป็น 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 6 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคิดคาํนวณรวมกบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายเทียบเท่ากบัร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปี 2558 ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
   
วาระที� 6  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามกําหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบักรรมการหนึ�งใน
สาม (1/3) กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั�นใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื�นอยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้  
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี�  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ดงันี�  

 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที� 12 มกราคม 2559 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559   
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 6 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคิดคาํนวณรวมกบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายเทียบเท่ากบัร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปี 2558 ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
   
วาระที� 6  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามกําหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบักรรมการหนึ�งใน
สาม (1/3) กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั�นใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื�นอยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งกไ็ด ้  
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี�  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ดงันี�  

 1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที� 12 มกราคม 2559 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559   
 
 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 7 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ ซึ�งปรากฎ 
อยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 - หมวดโครงสร้างการจดัการ)โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทั
และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า กรรมการทั�งสามคนซึ� งตอ้งออกตามกาํหนด
วาระ เป็นผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมทั�งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานในฐานะ
กรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาที�ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั�ง 3 คน 
ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั�งกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  2) นายบุญชยั 
สุวรรณวฒิุวฒัน์  และ 3) พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
���� มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ด้วยความระมดัระวงัซื�อสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�ครบกาํหนดวาระทั�ง 3 คน เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�  ประวติัโดยสังเขปของบุคคล
ที�ไดรั้บการเสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 
หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
 
วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติม 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที� 4 คณะกรรมการ ขอ้ 17. คณะกรรมการบริษทัจะ
พึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คน และคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่กไ็ด ้ 
 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ
คณะกรรมการแลว้เห็นควรแต่งตั�งกรรมการที�มีความเชี�ยวชาญดา้นการตลาด และการลงทุน เพื�อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน โดยองคป์ระกอบ
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากที�ไดรั้บอนุมติัแต่งตั�งแลว้ จะมีจาํนวนกรรมการเพิ�มขึ�น จากเดิมจาํนวน 9 คน เป็น 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 8 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 
คน 
 

 ซึ� งไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที�เสนอแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ทั�งสองคน มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษใหอ้อกหรือ
ปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนา้ที� ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุก หรือมีความผิดเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ไดม้าโดยสุจริต 
และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วนแข่งขันกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
 รายนามบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหแ้ต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน ไดแ้ก่ 

 1. นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายธนัยา หวงัธาํรง   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
                   (ประวติัโดยสังเขปของกรรมการที�เสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3)  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�ง 1) นายพรศกัดิ�   ชุนหจินดา  
และ 2) นายธนัยา หวงัธาํรง ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า หา้มมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   กาํหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที�    ซึ� ง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบี�ยประชุม  เบี�ยเลี�ยง  โบนสั  บาํเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ ตาม
ขอ้บงัคบั หรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซึ� งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั�นให้ไดรั้บเบี� ย
เลี�ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหนึ�ง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซึ� งไดรั้บเลือกตั�งเป็น 
กรรมการในอนัที�จะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 9 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2559 ตามแนวทางปฏิบติัที�ดี  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการดาํเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั  รวมทั�ง ผล
สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา
ดงันี�  

1. ค่าเบี�ยประชุม  ต่อครั� งที�มาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2558  จาํนวน 810,000 บาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจ่ายปี 2558) 
ปี 2559  ค่าเบี�ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัอยูภ่ายในกรอบวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท   
             ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา 
(กรอบวงเงินที�เพิ�มขึ�น จาํนวน 1 ลา้นบาท เนื�องจากจาํนวนครั� งของการประชุมและจาํนวนกรรมการ
ที�เพิ�มขึ�น) 

  3.    สิทธิประโยชน์อื�นใด   -ไม่มี - 
 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายุการดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกว่า 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 
   ขอ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย มีดงันี�  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 

ผูถื้อหุน้ 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิส่วนที�
เกินจากกาํไรสุทธิปี 2558 
(ค่าเบี�ยประชุมและโบนสัทั�ง 2 ส่วน 
รวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 6ลา้นบาท)  

1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้
ถือหุน้คิดเป็นจาํนวน 810,000 บาท/1 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิปี 2557 
(ไม่มีเนื�องจากไม่ถึงเกณฑ)์ 
(ในปี 2558 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจาํนวน 3.33 ลา้นบาท ซึ�งไม่
เกินงบประมาณ 5 ลา้นบาท ตามมติ
ที�ประชุมสามญผูถื้อหุน้ปี 2558)  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 8 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 
คน 
 

 ซึ� งไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที�เสนอแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ทั�งสองคน มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษใหอ้อกหรือ
ปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนา้ที� ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุก หรือมีความผิดเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ไดม้าโดยสุจริต 
และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วนแข่งขันกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
 รายนามบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหแ้ต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่เพิ�มอีก 2 คน ไดแ้ก่ 

 1. นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 2. นายธนัยา หวงัธาํรง   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
                   (ประวติัโดยสังเขปของกรรมการที�เสนอแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3)  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�ง 1) นายพรศกัดิ�   ชุนหจินดา  
และ 2) นายธนัยา หวงัธาํรง ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า หา้มมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   กาํหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที�    ซึ� ง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบี�ยประชุม  เบี�ยเลี�ยง  โบนสั  บาํเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ ตาม
ขอ้บงัคบั หรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซึ� งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั�นให้ไดรั้บเบี� ย
เลี�ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหนึ�ง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซึ� งไดรั้บเลือกตั�งเป็น 
กรรมการในอนัที�จะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 9 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2559 ตามแนวทางปฏิบติัที�ดี  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการดาํเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัใหค้งอยู่กบับริษทั  รวมทั�ง ผล
สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา
ดงันี�  

1. ค่าเบี�ยประชุม  ต่อครั� งที�มาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2558  จาํนวน 810,000 บาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจ่ายปี 2558) 
ปี 2559  ค่าเบี�ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัอยูภ่ายในกรอบวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท   
             ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา 
(กรอบวงเงินที�เพิ�มขึ�น จาํนวน 1 ลา้นบาท เนื�องจากจาํนวนครั� งของการประชุมและจาํนวนกรรมการ
ที�เพิ�มขึ�น) 

  3.    สิทธิประโยชน์อื�นใด   -ไม่มี - 
 หลกัเกณฑ:์ จดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตาม
สดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที�กรรมการไดรั้บ
แต่งตั�งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที�ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที�มีอายุการดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกว่า 2 
เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 
 
   ขอ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย มีดงันี�  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 

ผูถื้อหุน้ 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิส่วนที�
เกินจากกาํไรสุทธิปี 2558 
(ค่าเบี�ยประชุมและโบนสัทั�ง 2 ส่วน 
รวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 6ลา้นบาท)  

1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้
ถือหุน้คิดเป็นจาํนวน 810,000 บาท/1 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิปี 2557 
(ไม่มีเนื�องจากไม่ถึงเกณฑ)์ 
(ในปี 2558 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจาํนวน 3.33 ลา้นบาท ซึ�งไม่
เกินงบประมาณ 5 ลา้นบาท ตามมติ
ที�ประชุมสามญผูถื้อหุน้ปี 2558)  
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 10 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
2. ค่าเบี�ยประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง  22,500 บาท ต่อครั� ง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง  15,000 บาท ต่อครั� ง 
3. ค่าเบี�ยประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั� ง  18,000 บาท ต่อครั� ง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อครั� ง  12,000 บาท ต่อครั� ง 
4. สิทธิประโยชน์อื�นใด ไม่มี ไม่มี 
หมายเหต:ุ  
/1 ที�จะขออนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัที� 26 เมษายน 2559 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร 
 

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558  ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  ตาม
เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาโดยกลั�นกรองถึงความเหมาะสมที�
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และ ผลตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่    
ผูถื้อหุน้และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2559  
  
วาระที� 9   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั
งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้
ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั�งสามารถ
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้นอกจากนี�  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ. 
39/2548 เรื�องหลกัเกณฑเ์งื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 20) กาํหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าว

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 11 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ปฏิบัติหน้าที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่  
บริษทัสามารถแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายอื�นๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั�นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัตั�งแต่ปี 2554-2558 และเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ในเรื�องการเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยด์งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื�นของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จาํกดั จาํนวน 4 ราย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื�อใหท้าํหนา้แทนนายนายเสถียร วงศส์นนัท ์ (ทะเบียนเลขที� 
3495)  ผูส้อบบญัชีรายเดิม คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรแต่งตั�งให ้ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกลุ  
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946  หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500  หรือนายวิชยั รุจิตา
นนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือนายยงยทุธ์ เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 แห่งบริษทั    
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 (เป็นปีแรก) ซึ� งผูส้อบบญัชีทั�ง 4 คน ยงัไม่เคยทาํ
หนา้ที�ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
 สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ที�บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอมาเป็นจาํนวนเงิน 
1,270,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทั
ยอ่ยทั�ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั จาํนวน 30,000 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 
185,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 145,000 บาท  และค่าใชจ่้ายการจดัทาํงบรวมของบริษทัย่อย
ต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั อีกจาํนวน 50,000 บาท ซึ�งเป็นภาระรบัผิดชอบของบริษทั ผล
ธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีที�เพิ�มขึ�นจาํนวน 135,000 บาท เนื�องจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยที�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
 

 อนึ�ง ผูส้อบบญัชีไม่ใหบ้ริการอื�นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้  และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั 
งานไดใ้หบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนัที�มีคุณสมบติัของบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 อีกวาระหนึ�ง โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์  ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และปริมาณงานของ
บริษทั มีดงันี�  
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                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 10 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559/1 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 (ปีที�ผา่นมา) 
2. ค่าเบี�ยประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั� ง  22,500 บาท ต่อครั� ง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั� ง  15,000 บาท ต่อครั� ง 
3. ค่าเบี�ยประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั� ง  18,000 บาท ต่อครั� ง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อครั� ง  12,000 บาท ต่อครั� ง 
4. สิทธิประโยชน์อื�นใด ไม่มี ไม่มี 
หมายเหต:ุ  
/1 ที�จะขออนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัที� 26 เมษายน 2559 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร 
 

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558  ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  ตาม
เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาโดยกลั�นกรองถึงความเหมาะสมที�
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และ ผลตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่    
ผูถื้อหุน้และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2559  
  
วาระที� 9   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั
งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี� ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้
ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั�งสามารถ
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้นอกจากนี�  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ. 
39/2548 เรื�องหลกัเกณฑเ์งื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 20) กาํหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าว
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หนา้ 11 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ปฏิบัติหน้าที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่  
บริษทัสามารถแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายอื�นๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั�นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัตั�งแต่ปี 2554-2558 และเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ในเรื�องการเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยด์งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื�นของบริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จาํกดั จาํนวน 4 ราย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื�อใหท้าํหนา้แทนนายนายเสถียร วงศส์นนัท ์ (ทะเบียนเลขที� 
3495)  ผูส้อบบญัชีรายเดิม คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรแต่งตั�งให ้ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกลุ  
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946  หรือนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500  หรือนายวิชยั รุจิตา
นนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือนายยงยทุธ์ เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 แห่งบริษทั    
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 (เป็นปีแรก) ซึ� งผูส้อบบญัชีทั�ง 4 คน ยงัไม่เคยทาํ
หนา้ที�ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
 สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ที�บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอมาเป็นจาํนวนเงิน 
1,270,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทั
ยอ่ยทั�ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั จาํนวน 30,000 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 
185,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 145,000 บาท  และค่าใชจ่้ายการจดัทาํงบรวมของบริษทัย่อย
ต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั อีกจาํนวน 50,000 บาท ซึ�งเป็นภาระรบัผิดชอบของบริษทั ผล
ธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีที�เพิ�มขึ�นจาํนวน 135,000 บาท เนื�องจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยที�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
 

 อนึ�ง ผูส้อบบญัชีไม่ใหบ้ริการอื�นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้  และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั 
งานไดใ้หบ้ริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนัที�มีคุณสมบติัของบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 อีกวาระหนึ�ง โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประสบการณ์  ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และปริมาณงานของ
บริษทั มีดงันี�  
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หนา้ 12 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 1. สาํนกังานสอบบญัชี 
    เห็นสมควรเสนอ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559  
 2. รายชื�อผูส้อบบญัชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี จาํนวน 4 คน ดงัต่อไปนี�  
 

ชื�อผูส้อบบญัชี เลขที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1.   นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกลุ  5946 - 
 2.  นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล  3500 - 
 3.  นายวิชยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 4.  นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน 9445 - 

หมายเหต:ุ    ผูส้อบบญัชีทั�งสี�คน ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ 
                   (ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4) 
 

 อนึ� ง ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอื�นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
  

3. ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559  กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน  1,270,000  
บาท (หนึ� งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น)  โดยได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษทัย่อยทั� ง 4 แห่งเป็นจาํนวนเงิน 
470,000 บาทแลว้ 
 

             ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   -  บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั” /1 
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จาํกดั” /2 

   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” /3 
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการสื�อสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

- บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั/4 
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3) ค่าบริการอื�นๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,270,000   1,135,000 985,000 
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หนา้ 13 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหต:ุ 
/1 บริษทัยอ่ย “บจ.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง” ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน  
   2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีเลิกกิจการ 
/2 บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 22 มกราคม 2556 โดย บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)    
   ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99   
/3 บริษทัยอ่ย “บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งใหม่ที�ประเทศกมัพูชา จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อ 

   วนัที� 5 กนัยายน 2556 โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  (โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการ 

   บริษทั  ครั� งที�  9/2558  เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558  ไดอ้นุมติัใหล้งทุนซื�อหุน้ส่วนที�เหลือร้อยละ 30  จากผูร่้วมทุนรายอื�น     
   ในราคามูลค่า 1(หนึ�ง) บาท ซึ�งไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2558) 
   บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั�ง  Crowe Horwath (KH) Limited , Office Suite 17 Ground Floor, Hotel Cambodiana, 313 Sisowath    

   Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia ที�อยูป่ระเทศกมัพูชา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
/4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  
   โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,270,000 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946   หรือ 

2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500   หรือ 

3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054   หรือ 

4. นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 

 

วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 วาระนี�กาํหนดไวเ้พื�อใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามขอ้สงสัย และ/หรือเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้�แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี�  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชี�แจงผูถื้อหุน้ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 12 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 1. สาํนกังานสอบบญัชี 
    เห็นสมควรเสนอ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559  
 2. รายชื�อผูส้อบบญัชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี จาํนวน 4 คน ดงัต่อไปนี�  
 

ชื�อผูส้อบบญัชี เลขที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1.   นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกลุ  5946 - 
 2.  นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล  3500 - 
 3.  นายวิชยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 4.  นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน 9445 - 

หมายเหต:ุ    ผูส้อบบญัชีทั�งสี�คน ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ 
                   (ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4) 
 

 อนึ� ง ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอื�นๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
  

3. ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559  กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน  1,270,000  
บาท (หนึ� งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น)  โดยได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษทัย่อยทั� ง 4 แห่งเป็นจาํนวนเงิน 
470,000 บาทแลว้ 
 

             ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   -  บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั” /1 
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จาํกดั” /2 

   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” /3 
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการสื�อสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

- บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั/4 
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3) ค่าบริการอื�นๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,270,000   1,135,000 985,000 
 

 

                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหต:ุ 
/1 บริษทัยอ่ย “บจ.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง” ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน  
   2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีเลิกกิจการ 
/2 บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 22 มกราคม 2556 โดย บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)    
   ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99   
/3 บริษทัยอ่ย “บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” เป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งใหม่ที�ประเทศกมัพูชา จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อ 

   วนัที� 5 กนัยายน 2556 โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  (โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการ 

   บริษทั  ครั� งที�  9/2558  เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558  ไดอ้นุมติัใหล้งทุนซื�อหุน้ส่วนที�เหลือร้อยละ 30  จากผูร่้วมทุนรายอื�น     
   ในราคามูลค่า 1(หนึ�ง) บาท ซึ�งไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2558) 
   บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั�ง  Crowe Horwath (KH) Limited , Office Suite 17 Ground Floor, Hotel Cambodiana, 313 Sisowath    

   Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia ที�อยูป่ระเทศกมัพูชา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
/4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  
   โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.99  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,270,000 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีต่อไปนี�  

1. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946   หรือ 

2. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500   หรือ 

3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054   หรือ 

4. นายยทุธพงษ ์ เชื�อเมืองพาน    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 

 

วาระที�  8   เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 วาระนี�กาํหนดไวเ้พื�อใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามขอ้สงสัย และ/หรือเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้�แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี�  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชี�แจงผูถื้อหุน้ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 14 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัองัคารที�  26 
เมษายน 2559 ตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วม
ประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชุม 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559   ในวนัที�  9       
มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (แกไ้ข
เพิ�มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 10 มีนาคม  2559  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์ที�จะแต่งตั� งบุคคลอื�นเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั� งนี�  หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ�ง ตามรายชื�อปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
(บริษทัจัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) ที�แนบมานี�  ตามสิ� งที�ส่งมาดว้ย 6 ให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านไดด้งัมีรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2559 (สิ� งที�ส่งมาดว้ย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทาง
ไปรษณีย ์ตามชื�อที�อยู่ของบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง เลขานุการบริษทั/สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน) เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ก่อนวนัประชุม (ซองตอบกลบัที�ส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม) 

 

ทั�งนี�  ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มีบาร์โคด้จาก TSD  (สิ�งที�ส่งมา                  
ดว้ย 9) มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�เพื�อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั�น ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 
และดูแลหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดที้�หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com) 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
        บริษทั  ผลธัญญะ  จํากัด  (มหาชน) 
                

                        

                       ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   
                    ประธานกรรมการ 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 15 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีที�ผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจง้

ความประสงคด์งักล่าวตามแบบฟอร์มขา้งล่างนี�  ระบุชื�อ ที�อยู่  โทรศพัทติ์ดต่อ และ/หรืออีเมล ์ส่งมายงั คุณ
ศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที�  02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาที�  
ir@pdgth.com   หรือ cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิขอรับรายงานประจาํปี 2558 ไดท่้านละ 1 เล่ม 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตั�งแต่วนัที� 25 มีนาคม 2559 แลว้ ทั�งนี�  
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัที�จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

3. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัภายในวนัที� 22 เมษายน 2559  ส่งมายงั เลขานุการบริษทั 
สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 

แบบฟอร์มขอรายงานประจําปี 2558 
 
กรุณาส่งรายงานประจาํปี 2558  ในลกัษณะรูปเล่ม มาที�: 
 
ชื�อผูถื้อหุน้............................................................................................................................................................. 

ที�อยู.่...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท:์.................................................................................................  มือถือ:................................................ 

E-mail address: ……………………………………………….……………………………………………………... 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี�2559

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 14 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัองัคารที�  26 
เมษายน 2559 ตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วม
ประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชุม 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559   ในวนัที�  9       
มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (แกไ้ข
เพิ�มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 10 มีนาคม  2559  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์ที�จะแต่งตั� งบุคคลอื�นเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั� งนี�  หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ�ง ตามรายชื�อปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
(บริษทัจัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) ที�แนบมานี�  ตามสิ� งที�ส่งมาดว้ย 6 ให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านไดด้งัมีรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2559 (สิ� งที�ส่งมาดว้ย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทาง
ไปรษณีย ์ตามชื�อที�อยู่ของบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง เลขานุการบริษทั/สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน) เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ก่อนวนัประชุม (ซองตอบกลบัที�ส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม) 

 

ทั�งนี�  ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มีบาร์โคด้จาก TSD  (สิ�งที�ส่งมา                  
ดว้ย 9) มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�เพื�อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั�น ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 
และดูแลหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดที้�หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com) 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
        บริษทั  ผลธัญญะ  จํากัด  (มหาชน) 
                

                        

                       ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   
                    ประธานกรรมการ 
 

 
                         หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 

หนา้ 15 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีที�ผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจง้

ความประสงคด์งักล่าวตามแบบฟอร์มขา้งล่างนี�  ระบุชื�อ ที�อยู่  โทรศพัทติ์ดต่อ และ/หรืออีเมล ์ส่งมายงั คุณ
ศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที�  02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาที�  
ir@pdgth.com   หรือ cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิขอรับรายงานประจาํปี 2558 ไดท่้านละ 1 เล่ม 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตั�งแต่วนัที� 25 มีนาคม 2559 แลว้ ทั�งนี�  
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัที�จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

3. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัภายในวนัที� 22 เมษายน 2559  ส่งมายงั เลขานุการบริษทั 
สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 

แบบฟอร์มขอรายงานประจําปี 2558 
 
กรุณาส่งรายงานประจาํปี 2558  ในลกัษณะรูปเล่ม มาที�: 
 
ชื�อผูถื้อหุน้............................................................................................................................................................. 

ที�อยู.่...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท:์.................................................................................................  มือถือ:................................................ 

E-mail address: ……………………………………………….……………………………………………………... 
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                 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                  

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558                    

หนา้ 1 ของจาํนวน 25 หนา้ 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

วนัองัคารที�  28  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
2558  ในวนัองัคารที� 28 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั�น 3 ของบริษทั เลขที� 1/11 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาด
สวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี�  
 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
ก่อนเริ� มประชุมเลขานุการบริษทัฯ ไดท้าํการแจ้งรายละเอียดผงัห้องประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งชี�

ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยั
ของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นสิ�งสาํคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2558  หลงัจากนั�นไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื�อชี� แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม  ทั�งนี�  มีผูรั้บมอบอาํนาจ 
ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนที�ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ที�เขา้ร่วมประชุม มีดงันี�  
 กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 9 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั�งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
4. รศ.ดร.เสกศกัดิ�    จาํเริญวงศ ์     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.เอกจิตต ์    จึงเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ 
8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
9. นายธนัยา   หวงัธาํรง      กรรมการ 
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