
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 
บริษทั ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัศุกร์ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. 
 

ณ หอ้งประชุมชัน 3 ของบริษทัฯ เลขที 1/11 หมู่ที 3 
ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
 
 
 
 

เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะทีจะมาประชุม 
โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ)  

พร้อมทังหลกัฐานแสดงตนมาดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      บริษทัฯ ขอเรียนแจง้การงดของทีระลึก สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ทังนี  เพือใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทีขอความร่วมมือให้บริษทัจด
ทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของทีระลึก ซึ งก่อให้เกิดรายจ่ายทีไม่จาํเป็น แต่ควรนาํไปใชเ้พือ
สร้างการเติบโตอยา่งย ังยืนของกิจการ และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทีมีการรณรงคใ์หง้ดแจกของ
ทีระลึก เนืองจากไม่ตอ้งการให้บริษทันาํปัจจยัแวดลอ้มอืนๆ มาเบียงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเขา้ร่วม
ประชุม นอกเหนือจากการให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสไดใ้ชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมตดัสินใจเกียวกบัทิศทางการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัทีตนเองเป็นผูถื้อหุน้ การรับรู้ผลการดาํเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาล
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นสาํคญั ทังนี  บริษทัฯ ไดจ้ดัเครืองดืม อาหารว่างไวรั้บรองผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ทีมาร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาส นี

 



 

                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 13 หนา้

ทะเบียนเลขที 0107551000088 
วนัที  20  มีนาคม  2560 

 
เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2560 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
 

สิงทีส่งมาดว้ย 
 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

2. สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั งที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 
 3. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุน  

    เบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
4. ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

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

 8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
           9. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 
 10. แผนทีแสดงทีต ังสถานทีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้าํหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจาํปี 2560  ในวนัศุกร์ที 28 เมษายน  2560  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานทีตังบริษทัฯ ห้องประชุมชัน 3 
เลขที 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี  
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระล่วงหนา้เพือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 13 หนา้

วาระที  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครังที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 
 (การลงมติ: วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที  1/2559 ซึ ง
ประชุมเมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งตามมติของทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทังนี  ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามทีกฎหมายกาํหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.pdgth.com)  เมือวนัที 12 กนัยายน 2559 เพือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที 1/2559  ซึ งจดัขึนเมือ
วนัที 29 สิงหาคม 2559 ใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 2)  
 
วาระที  2   เพือรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
 (การลงมติ: วาระนีไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ) 
 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ
เปลียนแปลงทีสาํคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2559 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2559) ทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานและการเปลียนแปลงทีสาํคญัใน
รอบปี 2559 (เอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3) 
  
วาระที   พจิารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 
 (การลงมติ:  วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา  ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  กาํหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนั
สินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอเพือพิจารณาอนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  
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หนา้ 3 ของจาํนวน 13 หนา้

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับรอบ
ปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ซึ งผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดต้รวจสอบ
แลว้ และไดผ้า่นการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั งที 2/2560 เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที  2/2560 เมือวนัที  28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป  จึง
เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปี สินสุด ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2559 ที
ผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3) สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  
 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2559 2558 /1 2559 2558 
สินทรัพยร์วม 960.95 667.40 926.23 667.52 
หนี สินรวม 609.95 346.10 569.91 343.54 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นหุ้น) /2 202.50 /2 162.00  202.50 /2 162.00  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 352.31 322.59 356.32 323.98 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,097.99 914.90 1,056.40 880.71 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (15.30) 33.01 (12.67) 28.16 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  
(ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่)  

(15.25) 34.31 (12.67) 28.16 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน /3 
(บาท/หุน้) 

(0.08)/3 0.21 (0.07)/3 0.17 

หมายเหตุ:    /1 ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
                     /2 โดยในปี 2559 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 
88,999,992 หุน้ มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 161,999,986 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียน 14 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 162,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบีน 161,999,986 บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนทังสิน 250,999,978 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้จาํนวน 
40,499,996 หุน้  มลูค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ 202,499,982 บาท (ณ 7 ตุลาคม 2559) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเสนอขายแก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนจาํนวน 40,499,996 หุน้ เพือรองรับการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จาํนวน 40,499,996 หุน้ และ ESOP-Warrant 
อีก 8,000,000 หุน้ ตามลาํดบั 
 /3 คาํนวณตามจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 194,977,476 หุน้ 
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หนา้ 4 ของจาํนวน 13 หนา้

 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 ซึ งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในครั งนี  ตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ  วนัที  31  ธนัวาคม  2559 
ซึ งไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป  

วาระที 4  พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึงปีหลงั ปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. 
กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. กาํหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนันๆ 
หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียง
พอทีจะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจาํเป็นอืนใด และโครงการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน
ไมมี่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่านมา บริษทัฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 15.25 ลา้นบาท อนัเนืองจากการบนัทึกประมาณการหนี สินจากค่าปรับงานล่าชา้ ในไตรมาส 
4/2559 จึงของดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการงวดครึ งปีหลงั (กรกฏาคม-ธนัวาคม) และยงัไม่มีการจดัสรร
กาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมายเพิมเติม 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก               
(มกราคม-มิถุนายน 2559) จาํนวน 161,999,986 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 16.20 ลา้นบาท (จากกาํไร
สุทธิทีเสียภาษีอตัรา 20%) ไดจ่้ายไปแลว้เมือวนัที 7 กนัยายน 2559 ดงันัน จึงของดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ครึ งปีหลงั (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559) 
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หนา้ 5 ของจาํนวน 15 หนา้

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีทีผา่นมา มีดงันี                 
      งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ (โดยมีเงือนไข) 
2. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) (15.25) 34.31 
3. จาํนวนหุน้สามญั (ลา้นหุ้น) /1 และ /2 202.50  162.00 
4. กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.08) 0.21 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุ้น)  0.10 0.20 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.10 0.08 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) - 0.12 
6. เงินปันผลจ่ายทังสิน (ลา้นบาท) 16.20 32.40 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) - 94.42 

 

หมายเหตุ:  
1) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาํนวน 88,999,982 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 161,999,986 บาท (ภายหลงัลดทุนจดทะเบียนแลว้) เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 250,999,978 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือเสนอขายแก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนและรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 และ ESOP-Warrant 

2) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนทีเรียกชาํระมูลค่าหุน้แลว้จาํนวน 40,499,996 หุน้ โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้เดิม (Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 80,999,982 
บาท ทังนีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทังจาํนวนและไดท้าํการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เมือวนัที 7 ตุลาคม 2559 ทังนี  
บริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 202,499,982 บาท จากทุนจดทะเบียนทังหมด 250,999,978 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ
งวดครึ งปีหลงั (กรกฏาคม-ธนัวาคม) เนืองจากผลประกอบการขาดทุน และยงัไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสํารอง
ตามกฎหมายเพิมเติม ซึ งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และแจง้ทีประชุมรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 16.20 ลา้นบาท ไดจ่้ายไปแลว้เมือวนัที 7 กนัยายน 2559 
   
วาระที 5  พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามกาํหนดวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
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หนา้ 6 ของจาํนวน 13 หนา้

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบักรรมการหนึ งใน
สาม (1/3) กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นันให้จบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอืนอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตังใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึงกไ็ด ้  
 ซึ งบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้า 90 วนั นบัตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ซึ งไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตังเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: 
 สาํหรับในปีนี  มีกรรมการบริษทัทีครบกาํหนดวาระออกจากตาํแหน่งจาํนวน 4 คน ดงันี  

 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต หวงัธาํรง *   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
 3. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ *  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 4.  นายสันติ เนียมนิล   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
    

 มีกรรมการจาํนวน 2 คนทีไม่ประสงค์ต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชวลิต หวงั
ธาํรง  และนพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็น
ว่าหากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัลดลงเหลือจาํนวน 9 คน และมีสัดส่วนกรรมการอิสระจาํนวนไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ ซึ งเหมาะสมกบัลกัษณะขนาดธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทั ดงันัน จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตังกรรมการทีครบกาํหนดตามวาระจาํนวน 2 คน 
 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)  ไดพิ้จารณา      
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ซึ งปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 (สิงทีส่งมาดว้ย 3 - หมวดโครงสร้างการ
จดัการ) โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า 
กรรมการทัง 2 คนซึ งตอ้งออกตามกาํหนดวาระ เป็นผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมทั งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาทีผา่นมาก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั 
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมฉบบัแกไ้ข) และมีคุณสมบติัเป็น
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หนา้ 7 ของจาํนวน 13 หนา้

กรรมการอิสระของบริษทั ซึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลทีถูกเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ
ให้ความเห็นไดอ้ยา่งมีอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง 2 คน ไดร้ับการ
พิจารณาเลือกตังกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นวา่  1)  นายนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล  2)  นาย
สันติ เนียมนิล  มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและขอ้บงัคบับริษทั มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ความเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัซือสัตย ์(Duty of Care and Duty  of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเตม็ความสามารถ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบ
กาํหนดวาระทัง 2 คน ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหนึ งตามเหตุผลขา้งตน้ รายละเอียดและ
คุณสมบติัโดยสงัเขปของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 4 

 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัฯ ทีปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 
หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครังนี  (สิงทีส่งมาดว้ย 3) 
 
วาระที 6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 
 (การลงมติ:  วาระนี ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า ห้ามมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   กาํหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที    ซึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบียประชุม  เบียเลียง  โบนสั  บาํเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนๆ ตาม
ขอ้บังคบั หรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซึ งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนันให้ไดร้ับเบี ย
เลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหนึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซึ งไดรั้บเลือกตังเป็น 
กรรมการในอนัทีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 8 ของจาํนวน 13 หนา้

 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2560 ตามแนวทางปฏิบติัทีดี โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ผลการดาํเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทัอืนทีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเหมาะสมเพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัให้คงอยูก่บับริษทั  รวมทัง ผล
สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลียโดยรวมของตลาด โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีทีผา่นมา
ดงันี  

1. ค่าเบียประชุม  ต่อครังทีมาประชุม 
2. โบนสักรรมการ 

 ปี 2559  เห็นควรงดการจ่ายโบนสัแก่กรรมการเนืองจากผลประกอบการขาดทุน 
ปี 2560  ค่าเบียประชุมและโบนสักรรมการรวมกนั ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจาํนวน 6 ลา้นบาท   
              ตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีทีผา่นมา ดงันี  

  ส่วนที 1.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น ทังนี  ขึนอยูก่บัผลประกอบการประจาํปี 
  ส่วนที 2. ค่าตอบแทน Incentive 10% ของกาํไรส่วนเพิม จากผลประกอบการปี 2558  
              ในกรณีทีมีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 ให้นาํมาคิดเป็นโบนสัส่วนเพิมแก่กรรมการ   
 การจดัสรรโบนสัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน 
(หมายรวมถึงกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตามสัดส่วนอายุการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ในกรณีทีกรรมการไดรั้บแต่งตังระหวา่งปี หรือแต่งตังแทนกรรมการทีลาออก ทังนี  ยกเวน้กรณีกรรมการที
มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
  3.    สิทธิประโยชน์อืนใด   -ไมมี่ – 
 

   ขอ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย มีดงันี  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560/1 (ปีทีเสนอ) ปี 2559 (ปีทีผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้

ถือหุ้น 
2. อตัรา 10% ของกาํไรสุทธิส่วนที
เกินจากกาํไรสุทธิปี 2558 
(ค่าเบียประชุมและโบนสั รวมกนัไม่
เกินกรอบวงเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท)  

ไม่มี 
(ในปี 2559 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจาํนวน 4.125 ลา้นบาท ซึง
ไมเ่กินงบประมาณ 6 ลา้นบาท ตาม
มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559)  
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 9 ของจาํนวน 13 หนา้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560/1 (ปีทีเสนอ) ปี 2559 (ปีทีผา่นมา) 
2. ค่าเบียประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั ง  22,500 บาท ต่อครัง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั ง  15,000 บาท ต่อครัง 
3. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั ง  18,000 บาท ต่อครัง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อครั ง  12,000 บาท ต่อครัง 
4. สิทธิประโยชน์อืนใด ไมมี่ ไม่มี 
 
หมายเหตุ:  
/1 ทีจะขออนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัที 28 เมษายน 2560 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการบริหาร 
 

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2559  ซึ งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั งนี  ตาม
เอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 3 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาโดยกลันกรองถึงความเหมาะสมที
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และ ผลตอบแทนทีจ่ายให้แก่    
ผูถื้อหุ้นและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2560 
 
วาระที 7   พจิารณาอนุมตัิแต่งตังผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
 (การลงมติ:  วาระนี ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้
ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตังสามารถ
แต่งตังผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 10 ของจาํนวน 13 หนา้

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นควรเสนอ 
แต่งตังผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงันี :  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 5946   หรือนายอธิพงศ ์  
อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 3500  หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 4054   หรือนาย  
ยงยทุธ ์เชือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 9445  แห่งบริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
สาํหรับปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,422,500 บาท โดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็
เอส ออดิท จาํกดั ไดส้อบบญัชีให้กบับริษทัในปี 2559 พิจารณาจากผลการปฏิบติังานทีดีเป็นทีน่าพอใจ ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี ความเชียวชาญในการสอบบญัชี และบุคคลทัง 4 คนมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์       
 
            ข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี2560 ปี 2559 ปี 2558 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   -  บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริง จาํกดั” /1 
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จาํกดั” /2 

   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั” /3 
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการสือสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

- บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั/4 
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3) ค่าบริการอืนๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,422,500 1,270,000   1,135,000 
 
             อนึง ผูส้อบบญัชีไม่ใหบ้ริการอืนๆ แก่บริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ ์และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ได ้และในกรณีทีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั งานไดใ้ห้
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอืนภายในสาํนกังานเดียวกนัทีมีคุณสมบติัของบริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 11 ของจาํนวน 13 หนา้

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตังผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน1,422,500 บาท (หนึงลา้นสีแสนสองหมืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) โดยคา่สอบบญัชี
ดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทัง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริง จาํกดั จาํนวน 20,000 
บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 205,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 240,000 บาท  และ
ค่าใชจ่้ายการจดัทาํงบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั อีกจาํนวน 32,500 บาท 
ซึ งเป็นภาระรับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีทีเพิมขึนจาํนวน 152,500 บาท คิดเป็น 
อตัราร้อยละ12 อนัเนืองจากมีรายการธุรกรรมของบริษทัยอ่ยทีเพิมขึนจากปีก่อน  
 โดยในปี 2560 ไมมี่ค่าบริการอืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service)   
 ดงัมีรายชือผูส้อบบญัชีต่อไปนี  
 

ชือผูส้อบบญัชี เลขทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวนปีทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1.  นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /1 5946 1 ปี (เริมปี 2559-ปัจจุบนั) 
 2.  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  3500 - 
 3.  นายวชิยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 4.  นายยทุธพงษ ์ เชือเมืองพาน 9445 - 

หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามลาํดบัที 1. เป็นผูส้อบบญัชีทีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสินสุด 31 ธนัวาคม 2559 
                         ส่วนลาํดบัที 2, 3 และ 4 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
   (ขอ้มูลเกียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย 5) 
 

 ทังนี  ผูส้อบบญัชีทัง 4 รายขา้งตน้ทีเสนอแต่งตังนันเป็นผูที้ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 สํานกังานสอบบญัชีทีเสนอแต่งตัง “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตังแต่ปี 
2554-2559 รวมเป็นเวลา 6 ปี ในการสอบบญัชีของบริษทั 

วาระที  8   เรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 
   วาระนีกาํหนดไวเ้พือให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสัย และ/หรือเพือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการนาํเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี  
 ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เพือให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชีแจงผูถื้อหุ้น 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 12 ของจาํนวน 13 หนา้

  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงดงัรายชือและประวติัโดยสังเขปปรากฎตามสิงทีส่งมาดว้ย 6  เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (เลือกแบบ ก. หรือแบบ ข) ตามสิงทีส่งมาดว้ย 7 ส่วนผู ้
ถือหุ้นชาวต่างชาติซึงแต่งตังคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. (ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดที้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com)  ซึ งบริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 
20 บาทให้ และแนบเอกสารประกอบฯ ตามทีกาํหนดในรายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู ้
ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ (ตามสิงทีส่งมาดว้ย 8) 

 
ทังนี  ขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะทีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี             

บาร์โคด้จาก TSD (สิงทีส่งมาดว้ย 1) และหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานประกอบ (กรณีการมอบฉนัทะ) มาแสดง
ต่อเจา้หนา้ทีเพือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนัน ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัศุกร์ที 28 เมษายน 
2560 ตามกาํหนดวนั เวลา และสถานทีดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมตังแต่
เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าจะถึงกาํหนดเวลาประชุม 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
        บริษัท  ผลธัญญะ  จํากดั  (มหาชน) 
         
        

                        
 

                       ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   
                    ประธานกรรมการ 
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                            หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 13 หนา้

ข้อควรทราบเพืออาํนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้น 
  

1. บริษทัไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัที 14 
มีนาคม 2560 ละปิดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(รวมฉบบัแกไ้ขเพิมเติม) ในวนัที 15 มีนาคม 2560      

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์หก้บักรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดกาเครืองหมายหนา้
ชือกรรมการอิสระตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึงเท่านัน และลงลายมือชือใน
หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมรับรองความถูกตอ้งของสาํเนาเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นตาม
รายละเอียดทีระบุไวใ้นสิงทีส่งมาดว้ย 8  ใส่ซองตอบกลบัทีส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและส่งมายงั     
เลขานุการบริษทั  
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  
เลขที 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ก่อนวนัประชุม  

3. ผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุ้น สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดที้เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.pdgth.com) 

4. กรณีทีผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจ้ง
ความประสงคด์งักลา่วตามแบบฟอร์มขา้งล่างนี  ระบุชือ ทีอยู ่ โทรศพัท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล ์ส่งมายงั คุณ
ศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที  02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาที  
ir@pdgth.com   หรือ cs@pdgth.com   โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจาํปี 2559 ไดท้่านละ 1 เล่ม 

5. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตังแต่วนัที 27 มีนาคม 2560 แลว้ ทังนี  
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัทีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัภายในวนัที 21 เมษายน 2560 ส่งมายงั เลขานุการบริษทั 
สาํนกังานเลขานุการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เลขที 1/11 หมู ่3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 

 
 
 
 

13



 

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560    
2) เอกสารสิงทีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

สิงทีส่งมาดว้ย 1   แบบฟอร์มลงทะเบียน (TSD) 
สิงทีส่งมาดว้ย 2  สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั งที 1/2559 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2559  
 สิงทีส่งมาดว้ย 3  รายงานประจาํปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
       ทีตรวจสอบแลว้ของบริษทั สาํหรับปี 2559 ในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 
สิงทีส่งมาดว้ย 4   ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
  และนิยามกรรมการอิสระ 
สิงทีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี 
สิงทีส่งมาดว้ย 6          ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
สิงทีส่งมาดว้ย 7   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.   
สิงทีส่งมาดว้ย 8  เอกสารหรือหลกัฐานทีตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
   การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 
สิงทีส่งมาดว้ย 9  ขอ้บงัคบัของบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
สิงทีส่งมาดว้ย 10  แผนทีตังสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 

 

14



                                          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
                         รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที่  29 สิงหาคม  2559  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 ของบริษทั เลขที่ 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)  ไดก้ าหนดให้มีการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาด
สวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ แนะน ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และตวัแทนผูส้อบบญัชี/ท่ีปรึกษา

กฎหมาย แก่ท่ีประชุม  
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดผงัหอ้งประชุมของบริษทัพร้อมป้ายบ่งช้ีทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมี

เหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยบริษทัค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังาน ผูม้าติดต่อ และ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2559  หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ คณะผูบ้ริหารของบริษทั  ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี         
ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ทั้งน้ีมีผูรั้บมอบอ านาจใน
นามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน 10 ท่าน 

1. ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต  หวงัธ ารง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรเดช  จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. พลเอกชยัวฒัน ์ สทอ้นดี           กรรมการ 
7. นายสนัติ  เนียมนิล      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์     กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9.  นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
10. นายธนัยา หวงัธ ารง กรรมการ 
 

กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม  จ านวน 1 ท่าน 
1. นพ.ประมุข  วงศธ์นะเกียรติ     กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเส่ียง (ลาป่วย) 

 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน  2  ท่าน 
1.  นางสาวประไพพิศ  วิริยะบุบผา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 

      2.  นางสาวณฐัชมกร   พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม  จ านวน  1  ท่าน 
1. นายปโยธร มุง้ทอง  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขาย 

 

ตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
1. นายโชษิต   เดชวนิชยนุมติั  ผูแ้ทนบริษทัหลกัทรัพย ์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
1. นายพีระวฒัน ์เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย ชุนหจนิดา ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บาท 
(หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 162,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นหุ้น) มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระแลว้ 161,999,986 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้
ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 37 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้66,434,544 หุน้ และมอบฉนัทะ 
ใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน จ านวน 23 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้44,804,386 หุน้ รวมทั้งหมด 60 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนั
ได ้111,238,930 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.6660 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 161,999,986 หุน้ ซ่ึงเกินกว่า
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หนา้ 3 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  จึงขอเปิดการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ดงันั้นในการประชุมคร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน รายละเอียดปรากฎตามสรุปจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้
ท่ีลงทะเบียน ดงัน้ี:- 

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวน ร้อยละ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง 37   66,434,544 41.0089 
  มอบฉนัทะ 23   44,804,386 27.6570 
  รวมทั้งส้ิน 60 111,238,930 68.6660 

 
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายใหน้างสาวเสาวภา ชูรุจิพร  เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม  และเป็น  ผู ้
ช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม การประชุม
เป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

 

เลขานุการบริษทั เรียนแจง้หลกัเกณฑแ์ละกติกาการนบัคะแนนเสียงแก่ท่ีประชุม ดงัน้ี 
1. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบ

ฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  แต่ละท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนโปรดยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหท่้านต่อไป 

2. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซักถามก่อน แลว้จึงจะมีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ี  
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้แจง้ช่ือและ
นามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ย
ทุกคร้ัง 

3. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัแต่
เพียงผูเ้ดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น  บริษทัไดน้ าคะแนน “เห็นดว้ย”  หรือ  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง” 
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่ีบนัทึกการลงมติตามวาระแลว้ 
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ในกรณีท่ีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 
กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใชม้ติออกเสียงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นอยา่งอ่ืน 

4. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง  และผูถื้อหุน้หน่ึงราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยก
จ านวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น  ทั้งน้ีใน
การนบัคะแนนจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ด
แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ย หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์  
ยกเว้น วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นมติพิเศษใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ส าหรับวาระท่ี 6 กรรมการและผูบ้ริหารเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และไม่น ามาคิดเป็นจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหท้ าเคร่ืองหมาย
ลงในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะน า
คะแนนท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีมาประชุมและออกเสียงทั้งหมดและ
ประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างประชุมขอให้ท่าน
ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมแลว้ทุกใบ 
 ส าหรับกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  หรือมีรอยการขีดฆ่าบตัร/มีการแกไ้ขโดยไม่มีการลงนามก ากบัใน
บตัรลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

5. บริษทัน าโปรแกรมระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสียงส าหรับการ
ประชุมผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัทุกคร้ังท่ีผ่านมา เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบได้
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. จ านวนหุน้รวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้บางท่านท่ี
เขา้มาร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 (หนา้ 81-84) ในหนงัสือเชิญประชุม 
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                                          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
                         รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 

จากนั้น เลขานุการบริษทั เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ด าเนินการประชุมตามก าหนดวาระ 
ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 
 

 ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทางดา้นสิทธิและความ    
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระประชุม และหนังสือมอบฉันทะบนหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลในแต่วาระของบริษทั สามารถส่งค าถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ตามช่องทางท่ีก าหนด  แต่ปรากฏว่า  ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าว ส่วนค าถาม
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระจะไดท้ าการช้ีแจงในวาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป   
 

 ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการด าเนินการประชุมจะเรียงล าดับตามวาระการประชุมท่ีระบุใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั้งแจง้
ช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บริษทั    ผู ้
ถือหุน้ และ/หรือประโยชนโ์ดยรวม  เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใชส้ าหรับการอา้งอิงต่อไป 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษทั
ควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน   
  

 ดงันั้น จึงขอเชิญตวัแทนจากปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานธีรคุปต์ จ ากดั และตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมเป็นอาสาสมคัรและสักขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุมน้ี  ในการน้ี มีผูถื้อหุน้ 
1 ท่านยินดีอาสาสมคัรเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ นายแุทน พฒันานิผล เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รวมเป็นสกัขีพยานพยานตรวจนบัคะแนนเสียง จ านวน 2 ท่านดงัน้ี  

1. นายพีระวฒัน ์เมธเกรียงชยั  ผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังานธีรคุปต ์จ ากดั 
2. นายอุเทน พฒันานิผล  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 
 ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ได้
จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 แลว้  และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประชุมสามญัผู ้
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                                          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
                         รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 6 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

ถือหุน้ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลา 14 
วันนับแต่วันประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(http://www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้น
หรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมมีมติรับรองดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

               บตัรเสีย 0 0    0.0000 
หมายเหตุ  ในวาระท่ี 1 หลงัจากท่ีเร่ิมประชุมไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 38,120 หุน้  
ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 64 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 111,277,050 หุ้น  
และบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลการลงคะแนนในวาระน้ี เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที่  2  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 14.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน  
162,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 161,999,986.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
แต่ยังมไิด้ออกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (PHOL-W1) อนัเน่ืองมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทั
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                                          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
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หนา้ 7 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

ยอ่ย (ESOP- Warrant)  จึงจ าเป็นตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 14 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท เพ่ือให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 162,000,000.00 บาท ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน 
161,999,986.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 161,999,986 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายออกก่อน 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 14.00 บาท (สิบส่ีบาท) โดยการตดั
หุน้สามญัท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 14 หุน้ (สิบส่ีหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 162,000,000.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบสองลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อย
หกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
  
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด 
ทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 มีมติอนุมติัการลดทุน จดทะเบียนของบริษทัโดยการ
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ าหน่ายออกจ านวน 14 หุน้ (สิบส่ีหุน้ )มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 162,000,000.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบสองล้านบาท)  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 161,999,986 หุน้ (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกหุน้) มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี  
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หนา้ 8 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน      161,999,986.00 บาท    (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย 
             แปดสิบหกบาท) 
 แบ่งออกเป็น 161,999,986   หุน้    (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย 
            แปดสิบหกหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ   1.00     บาท   (หน่ึงบาท) 
    โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 161,999,986  หุน้    (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย 
                   แปดสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ  ไม่มี  หุน้    (-) 
 
                 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้4. เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
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หนา้ 9 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (Rights  
Offering) 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อย
เกา้สิบหกหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมจ านวน 4 หุน้ (ส่ีหุน้) มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้ (หน่ึงหุน้) กรณีมีเศษของหุน้
เหลือจากการค านวณตามการจัดสรรดงักล่าว ใหปั้ดเศษหุน้นั้นท้ิง โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท (สอง
บาท)  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนไปรองรับการขยายธุรกิจโครงการก่อสร้าง
ระบบน ้าประปาชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัและบริษทัย่อย “บจ.ผลวอเตอร์” ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคตามแผนการใชเ้งินในการก่อสร้างระบบน ้าประปาชุมชนส าหรับโครงการก่อสร้างบางส่วน
จากจ านวนหลายโครงการท่ีบริษทัประมูลไดแ้ละท่ีคาดว่าจะประมูลไดใ้นอนาคต ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจ
พิจารณา และด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ 
 

 ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ จ านวน 40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุ้น) 
และมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ใน
วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม สอบถามว่าบริษทัย่อยท่ีประมูลงานระบบน ้าประปา
ชุมชน มีงานท่ีไดรั้บและคาดวา่จะไดรั้บงานอีกเป็นจ านวนเท่าใด 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจงว่าในปีท่ีผ่านมาถึงตน้ปีรับงานประปาชุมชนในนาม
ของบริษทั ผลธัญญะ จ านวน 140 โครงการ เฉล่ียโครงการละ 3 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 420 ลา้นบาท  
แบ่งเป็นโซนภาคเหนือ 85 งาน ภาคกลาง 18 งาน และภาคอีสาน 10 งาน ภาคตะวนัออก 5 งาน ท่ีเหลือโซนภาคใต ้22 
งาน รวมจ านวน 140 โครงการ 
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หนา้ 10 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 ส าหรับโครงการก่อสร้างน ้าประชุมชนท่ีจะประมูลเพ่ิมใกลเ้คียงกบัของเดิม คาดว่า 150โครงการ ส าหรับ
ปีงบประมาณใหม่โดยจะเร่ิมการประมูลงานไตรมาส 4/2559 ในเดือนตุลาคม ศกน้ี 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่สาเหตุท่ีตอ้งเพ่ิมทุนเพราะช่วงท่ีผา่นมาบริษทัใช ้Debt Financing มาตลอด 
หลงัการเพ่ิมทุนอตัราส่วน D/E Ratio จะต ่าลง บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรับงานไดม้ากข้ึน หากมีการเตรียมความ
พร้อมทางดา้นการเงินใหมี้สภาพคล่องเพียงพอแก่การรับงาน 
 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามท่ีปรึกษาการเงินถึงท่ีมาในการก าหนดราคา
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 2 บาท เพราะค่อนขา้งต ่าและอาจเกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ และเรียกเกบ็
ค่า bill payment ดว้ยหรือไม่ 
 คุณโชษิต เดชวนิชยนุมัติ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาทางการเงิน บล.บมจ. แอพเพิล เวลธ์  เรียนช้ีแจงว่าพิจารณาจาก
หลายปัจจยัประกอบ ทั้งดา้นสภาวะตลาด งบการเงินของบริษทั ความตอ้งการเสนอขายหุน้ และแผนการใชเ้งินของ
บริษทั น ามาก าหนดราคาท่ีเหมาะสมและสามารถเพ่ิมทุนไดต้ามวตัถุประสงค ์ส่วนค่าธรรมเนียมเรียกเก็บทาง Phol 
รับผิดชอบทั้งหมด 
 ผูถื้อหุ้นสอบถาม เร่ืองวตัถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือน าเงินทุนไปใชก้บังาน
โครงการก่อสร้างระบบน ้าประปาชุมชน จ านวน 80 ลา้นบาท แสดงว่าหากมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมากระทบไม่สามารถน า
เงินเพ่ิมทุนส่วนน้ีไปใช้กบังานอ่ืนไดใ้ช่หรือไม่ และมีโอกาสจะออกหุ้นกูด้ว้ยหรือไม่ เน่ืองจากงานประมูลอาจมี
ความไม่แน่นอน หรืออาจตอ้งส ารองเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองบประมาณภาครัฐ 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา   เรียนช้ีแจงว่าปัจจุบนัใชว้งเงินกูเ้ต็มวงเงิน 200ลา้นบาท รับงานมูลค่า 400 ลา้น
บาท จะน าไปช่วยลดภาระเงินกู้ส่วนหน่ึง และตั้ งเป้าหมายรับงานโครงการ 600 ล้านบาทในปี  2560 อีกทั้ ง
นอกเหนือจากงานประปาชุมชนยงัมีงานขุดเจาะบาดาลท่ีบริษทัเร่ิมงานไปบางส่วน ซ่ึงจะต้องใช้เงินลงทุนซ้ือ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ส าหรับงานขดุเจาะบาดาลดงักล่าว 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัยงัมีสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ีและมีศกัยภาพท่ี
จะรับงานเพ่ิมเติมตามเป้าหมายท่ีก าหนด หากท่านท่ีติดตามข่าวความเคล่ือนไหวของบริษทัเห็นไดว้า่ บริษทัยอ่ย “ผล 
วอเตอร์” เขา้รับงานบ าบดัน ้าในกลุ่มธุรกิจเอกชน ไดแ้ก่ โรงแรม โรงพยาบาล และอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประมูล
ดงักล่าว ซ่ึงคงจะเป็นลกัษณะเช่นน้ีไปอีกระยะหน่ึง  
 ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัยงัคงสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมหรือไม่ 
 

 ประธานฯ แถลงว่าดว้ยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่า 40% ของก าไรสุทธิ และยงัคงรักษา
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลโดยการจ่ายปันผลอย่างสม ่าเสมอมาตลอด ท่ีผ่านมาคิดเป็นอตัราไม่ต ่ากว่า 60% ของ
ก าไรสุทธิ  จึงเป็นภาระท่ีฝ่ายบริหารตอ้งบริหารงานให้เติบโตและมีก าไรเพ่ือรักษาสถานะของ Dividend Yield 
เทียบเท่าปัจจุบนั 
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หนา้ 11 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

  คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ตามท่ีแจง้มีโครงการมากมายแสดงความเห็นว่า
เงินเพ่ิมทุน 88 ลา้นบาทอาจน้อยเกินไปไม่เพียงพอแก่สภาพคล่อง เพราะการเพ่ิมทุนแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายสูงมี
ความเห็นวา่ควรจะส ารองใหม้ากเพียงพอกบัแผนการใชเ้งินของบริษทั และหากตอ้งช าระเงินกูจ้ะมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ี
สูงกวา่เงินเพ่ิมทุน 
 ประธานฯ แถลงท่ีประชุมวา่หากผูถื้อหุน้ทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามสัดส่วน และใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ทั้งหมด (PHOL-W1) บริษทัจะไดรั้บเงินประมาณ 200 ลา้นบาท มาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งินของบริษทัและไม่เป็นภาระแก่ผูถื้อหุน้มากเกินไป 
 คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าเงินเพ่ิมทุนจ าวน 200 กว่าลา้นบาท 
(ไดม้าจาก RO-80ลา้น PHOL-W1 120ลา้น และ ESOP-Warrant 24ลา้นบาท) ท่ีจะน าไปใชก้บังานโครงการก่อสร้าง
ระบบน ้าประปาชุมชน ส าหรับงบประมาณปี 2560 ตอ้งใชเ้งินประมาณ 450 ลา้นบาท เทียบสดัส่วนรายไดค่้าก่อสร้าง
และปริมาณงานแลว้เสร็จและส่งมอบแลว้เกรงว่าจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอส าหรับการรับงานในอนาคต หรืออาจ
ตอ้งใชเ้งินกูเ้พ่ิมข้ึน 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจนิดา กรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจงวา่ปีน้ีรับงานมูลค่างาน 400 ลา้นบาท เรามีอตัราส่วน 
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 1.55-1.60 เท่า และในปีหนา้อาจไดรั้บงานอีกมูลค่า 600 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบัสัดส่วนเงินเพ่ิมทุนท่ีไดม้าเพียง 80 ลา้นบาท มองว่าอาจไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัมีอตัราส่วน
หน้ีไม่สูงมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายช าระหน้ี และนอกเหนือจากงานประปาชุมชนกย็งัมีรายไดจ้ากงานอ่ืนๆ มา
สมทบอีก และส่ิงส าคญัท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงคือเร่ืองต้นทุนทางการเงิน เพ่ือให้มีอตัราผลตอบแทนท่ีดีและรักษา
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอ 
 ประธานฯ กล่าวเสริมว่าก าหนดระยะเวลาแต่ละโครงการประมาณ 120-180วนั กระจายไปตามภูมิภาค
ต่างๆ ไม่กระจุกตวัมากนกั สามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากการจา้งงานผูรั้บจา้งและติดตามผลส าเร็จของงาน 
แมว้่าอตัราก าไรไม่สูงมากประมาณ 12% แต่หากบริหารจดัการไดดี้ ใชท้รัพยากรเหมาะสม ส่งมอบงานตามก าหนด 
ควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ จะสามารถรักษาอตัราก าไรท่ีใกลเ้คียงกบัธุรกิจ Safety 
 ผูถื้อหุ้นสอบถามเร่ืองงานประมูลงานส่วนใหญ่ประมูลในนาม บมจ. ผลธัญญะ และบริษทัย่อย “ผลวอ
เตอร์” มีศกัยภาพเพียงพอแก่การรับงานโดยตรง หรือกูเ้งินไดห้รือไม่ 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจนิดา กรรมการผูจ้ดัการ ตามวตัถุประสงคเ์ดิมบริษทัฯ ตอ้งการแยกธุรกิจน ้าไปยงับริษทั 
ผล วอเตอร์ จ ากดั โดยบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (“PHOL”) ด าเนินธุรกิจดา้น Safety ทั้งหมด แต่เน่ืองจาก
เงินทุนจดทะเบียนของบจ. ผล วอเตอร์ ไม่มากจึงเป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ร่วมประมูลงานต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตามงาน
ประมูลท่ีผ่านมาเขา้รับงานในนาม PHOL เป็นส่วนใหญ่ และด าเนินงานโดยบริษทัย่อย “ผล วอเตอร์” เพ่ือสร้าง
ประวติัผลงานอา้งอิงส าหรับการเขา้ร่วมประมูลงานในอนาคตดว้ยตนเอง จึงเป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย โดยในวนั
ขา้งหนา้หาก บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั สร้างประวติัผลงานและมีความพร้อมทุกดา้น มีศกัยภาพแขง็แกร่งเพียงพอท่ีจะ
รับงานโดยตรงไดก้อ็าจจะแยกธุรกิจบริหารจดัการน ้าไปยงับริษทัยอ่ยทั้งหมด 
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หนา้ 12 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 คุณนิรันดร์ พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง เป็นผูถื้อหุน้รายใหม่สอบถามราคาเพ่ิมทุน หุน้ละ 2 
บาท เม่ือเทียบกบั IPO ราคา 3.60 บาท สามารถลดราคาเสนอขายไดห้รือไม่ เพ่ือมิใหมี้ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา  เรียนช้ีแจงว่าหากผูถื้อหุน้รายเดิมท่ีมีตน้ทุน IPO ราคา 3.60 บาท และซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนตามสัดส่วน (Rights Offering) ราคา 2 บาท เม่ือเทียบเคียงแลว้เป็นสัดส่วนเดียวกนั และไม่เป็นภาระแก่ผูถื้อหุ้น
เดิมมากนกั  
 คุณชวลติ หวงัธ ารง กล่าวเสริมวา่ราคาเสนอขาย 2 หรือ 3 บาท มิใช่ประเดน็ แต่ส่ิงท่ีควรค านึงคือ ผลก าไร
ท่ีสามารถน ามาจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในสัดส่วนเทียบเท่าเดิม ดงันั้น การก าหนดราคาเสนอขาย 2 บาท เป็นราคา
เหมาะสมและมัน่ใจวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บสามารถทดแทนกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้เดิม 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (Rights  
Offering) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1  เพ่ือ 
จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัที่จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) 
 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 ขา้งตน้ บริษทัฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (Rights 
Offering) และเพ่ือเป็นการตอบแทนผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน จึงเห็นสมควรใหมี้การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1) โดยบริษทัจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
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หนา้ 13 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

ทุน (Rights Offering) ในอตัราหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 หุน้ (หน่ึงหุน้) จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หน่ึง
หน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
1 หุน้ (หน่ึงหุน้) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  และใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมายมีอ านาจพิจารณา ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-
W1) ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ใน
วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลในการก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิของ PHOL-W1 ระยะเวลา 2 ปี ขณะท่ี ESOP-Warrant ระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิม 
ในกรณีท่ีราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง และระยะเวลาการใชสิ้ทธิใน 3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี แสดงวา่พนกังานสามารถใชสิ้ทธิเม่ือใดกไ็ด ้
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมตั ิ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาการเงิน บล.บมจ. แอพเพิลเวลธ์ ช้ีแจงว่าการก าหนดระยะเวลา
ของ PHOL-W1 ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งินของบริษทั ส่วน ESOP-Warrant ระยะเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้
พนกังานท างานกบับริษทัระยะยาวและเป็นการตอบแทนแก่พนกังานท่ีมีความตั้งใจและทุ่มเทในการท างาน   
 ส าหรับระยะเวลาการใชสิ้ทธิ แบ่งสัดส่วนเป็น 3 คร้ัง โดยพนกังานสามารถใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
ก าหนดแบ่งเป็น 3 คร้ัง สัดส่วน 30:30:40 จนครบอายุ 3 ปีของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร  และ
สามารถน าไปสมทบใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยก็ได  ้และหากเกิด Dilution effect จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีก าหนด 
 คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุม สอบถามกรณี ESOP-Warrant หากพนกังานท่ียงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร แสดงว่าพนกังานสามารถใชสิ้ทธิและแปลงสภาพหุน้สามญัเพ่ือใชสิ้ทธิรับเงินปันผล
ซ่ึงอาจเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้เดิมดว้ยกไ็ด ้และขอช่ืนชมบริษทัท่ีจดัสรร ESOP-Warrant ลงสู่ระดบัพนกังานอย่าง
ทัว่ถึง 
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมตั ิ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาการเงิน เรียนช้ีแจงว่างพนกังานสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิน าไปสมทบใชสิ้ทธิในคราวต่อไปไดต้ามสัดส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรและยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิ
ดงักล่าว ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินจ านวน ESOP-Warrant 8,000,000 หุน้   
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หนา้ 14 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ในจ านวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(PHOL-W1) ในจ านวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ และมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่กรรมการ 
และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย คร้ังที่ 1 (ESOP-Warrant) 
 ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขาย 8,000,000 หน่วย (แปดลา้นหน่วย) จดัสรรหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) ซ่ึงเป็นการจดัสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด โดยไม่คิดมูลค่า และอตัราการใช้
สิทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดจ้ านวน 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) 
ราคาเสนอขาย 3.00 บาท อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี (สามปี) นับแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังมี
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4   
 

 ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
ท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั  เป็น
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หนา้ 15 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

การตอบแทนใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการท างานใหแ้ก่บริษทั และเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ
บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมท างานให้แก่บริษัทในระยะยาว  และให้
คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจพิจารณา ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 คุณพรศักดิ์  ชัยวณิชยา ผู ้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย (TIA) สอบถามเร่ืองวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาก าหนดการใชสิ้ทธิ มิไดร้ะบุเง่ือนไขการใชสิ้ทธิในแต่ละคราวสามารถน าไปสมทบ
ใชไ้ดใ้นคราวต่อไปหรือไม่ 
 คุณโชษติ เดชวนิชยนุมตั ิ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาการเงิน เรียนช้ีแจงว่าพนกังานสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิน าไปสมทบใชสิ้ทธิในคราวต่อไปไดต้ามสัดส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรและยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิ
ดงักล่าว 
  โดยท่ีประชุมเสนอใหเ้พ่ิมเติมหมายเหตุต่อทา้ยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1-3 ตามท่ีระบุในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้หนา้ 
62 ดงัน้ี  
  “ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพ่ือน าไปใชว้นัก าหนดใชสิ้ทธิคราวต่อไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ” 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการและ
พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) จ านวน 8,000,000 หน่วย (แปดลา้นหน่วย) และมอบ
อ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
 

 ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระน้ี จ านวน 104,185,160 เสียง จากจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งส้ิน 
111,277,050 เสียง 
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หนา้ 16 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

            ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน 44 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 7,091,890 หุน้ จาก
จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม จ านวน 111,277,050 หุน้    

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 43 7,091,890 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0    0.0000 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 
จ านวน 161,999,986.00 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
250,999,978.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ประธานฯ  เสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 
88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจด
ทะเบียนตามวาระท่ี 2) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนั
เกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน
เกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

(1) จ านวน 40,499,996.00 บาท (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกบาท) โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 (ส่ี) หุน้เดิมต่อ 1 (หน่ึง) หุน้สามญัใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ด
เศษของหุ้นนั้นท้ิง โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะจองซ้ือหุ้นในจ านวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได ้ในราคาท่ี
เสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาท) ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลืออนัเน่ืองมาจากการจองซ้ือ
ของผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมขา้งตน้ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
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หนา้ 17 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

มอบหมายมีอ านาจและดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีประสงค์จะจองซ้ือในจ านวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นไดอี้กในราคา
เสนอขายเดียวกนั ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจดัสรร 

(2) จ านวน 40,499,996.00 บาท (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกบาท) โดยการออกหุ้น 
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  40,499,996 หุน้ (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 1  ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ (PHOL-W1) 

(3) จ านวน 8,000,000.00 บาท (แปดลา้นบาท)โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  8,000,000 หุน้ (แปด
ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-
Warrant) 
 

 ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 
เดิมจ านวน 161,999,986.00 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
จ านวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0    0.0000 
งดออกเสียง 0 0    0.0000 

              บตัรเสีย 0 0   0.0000 
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หนา้ 18 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ 
ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 7 ขา้งตน้  
จึงจ าเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จ านวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้
แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็
ลา้นเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 2) เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันั้น จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ
บริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี  

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด
    สิบแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น 250,999,978   หุ้น   (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด
    สิบแปดหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ    1.00      บาท  (หน่ึงบาท) 
    โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 250,999,978  หุ้น  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด
    สิบแปดหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้  (-) 
 
 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 
 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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หนา้ 19 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

มติ จ านวนราย 
จ านวนหุน้ 

จ านวน ร้อยละ 
               เห็นดว้ย 64 111,277,050 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

              บตัรเสีย 0 0 0.0000 
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพ่ือ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) (2) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1 ซ่ึงเสนอ 
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดยไม่คิดมูลค่า และ (3) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัที่ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั คร้ังที่  
1 (ESOP-Warrant) 

ประธานฯ ช้ีแจงท่ีประชุมวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมในวาระท่ี 7 จึงจ าเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวน 88,999,992.00 บาท 
(แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 88,999,992 
หุน้ (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 161,999,986.00 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหก
บาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 2) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบ
ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน  40,499,996 หุ้น (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ี
ถืออยู่ (Rights Offering) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิไดรั้บการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 

33



                                          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
                         รายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

หนา้ 20 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,499,996  หุ้น (ส่ีสิบลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ท่ีออกและจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
ไดรั้บการจดัสรร (PHOL-W1) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) (Record Date) ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน่ึง
บาท) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีออกและ
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยคร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ตามโครงการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ตามวาระท่ี 6 ขา้งตน้ 

 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามรายละเอียดท่ีระบุขา้งตน้  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ (1) เสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ซ่ึง
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1) โดยไม่คิดมูลค่า และ (3) เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  ภายหลงัเสร็จส้ินการพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมได ้ไม่วา่จะเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระประชุมในคร้ังน้ี 
 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดต้อบขอ้ซกัถามและรับ
ฟังความเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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หนา้ 21 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุม สอบถามรายละเอียดความคืบหนา้เก่ียวขอ้งกบั
งานประปาส่วนภูมิภาค และ  
 คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผูรั้บมอบฉันทะจาก TIA สอบถามเร่ืองงานประมูลท่ีอยู่ระหว่างอนุมัติยื่น
ประมูลงานในนามของบริษทัใด และ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จะมีโอกาสเขา้ประมูลงานโดยตรงเม่ือใด 
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา  ช้ีแจงว่าบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนเพียง 10 ลา้นบาท อีกทั้ ง
ขอ้จ ากดัหลายดา้นทั้งคุณสมบติัของผูรั้บจา้ง บุคลากรดา้นวิศวกร ประวติัผลงาน  จึงยงัไม่สามารถเขา้ยื่นประมูลงาน
ดว้ยตนเองได ้จึงตอ้งยื่นประมูลในนามของบริษทัแม่ “บมจ.ผลธัญญะ” ทั้งน้ี อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผูรั้บจา้งของการประปาส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถรับงานโดยตรงไดใ้นอนาคต
อนัใกลน้ี้  
 คุณนิรันดร์ พงษ์กล ่า ถือหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวว่าเป็นนักลงทุนรายใหม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
พบปะนกัลงทุนไตรมาส 2 ท่ีผ่านมาเห็นว่าบริษทัน้ีน่าสนใจ แต่ยงัไม่ทราบขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทั จึงขอค าอธิบายรายละเอียดธุรกิจแก่ท่ีประชุมทราบ และคาดหวงัจะไดใ้ชบ้ริการรถรับส่งของบริษทัในการ
เดินทางมาประชุมแต่ใหแ้จง้ล่วงหนา้ 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ไดใ้หข้อ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยสรุป หลกัๆ มี 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Safety) 
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลท่ีใชัในวงการอุตสาหกรรมเป็นหลัก 2) กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม (CE) อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในห้องสะอาดเพ่ือความปลอดภยัของสินคา้  3) กลุ่มสินคา้และ
บริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค (Water) รวมถึงการจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบบ าบดัน ้าส าเร็จรูปและการใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประธานฯ แถลงแก่ท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทัค านึงถึงระยะทาง ความสะดวกในการเดินทางของผู ้
ถือหุน้ ท่ีมาประชุม ซ่ึงไดป้รึกษาหารือวา่จะจดัประชุมคราวต่อไปใกลบ้ริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก/มีรถไฟฟ้าผ่าน 
ส่วนเร่ืองการจดัเยี่ยมชมกิจการ จะจดัแยกต่างหากจากการประชุมผูถื้อหุน้และหากมีจะเผยแพร่แก่นกัลงทุนทราบ 
 คุณนิรันดร์ พงษ์กล ่า ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามบริษทัเร่ืองสัดส่วนรายไดแ้ละอตัราก าไร
ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั 
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงวา่สดัส่วนรายไดธุ้รกิจหลกัมาจาก Safety 
60% CE 10% และ Water 30% ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้มาจากธุรกิจหลกัคือ Safety และ CE ส่วนธุรกิจน ้ าคาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ 
 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะเร่ืองรายงานประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเตม็ หากเป็นไปไดป้ระสงคจ์ะไดอ่้าน
รายงานการประชุมฉบบัเตม็ หรือส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  
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หนา้ 22 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 ประธานฯ ช้ีแจงว่าตามแนวทางปฏิบติับริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จภายใน 14วนั 
โดยแจง้ข่าวผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย ์(Set Portal) และเผยแพร่รายงานฉบบัเต็มบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดอ่้านและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและแจง้กลบัภายในเวลา 30 วนั แต่อย่างไรก็ตาม
เร่ืองส่งรายงานประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้ทุกรายบริษทัขอรับไวพิ้จารณาต่อไป 
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง แจง้แก่ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมคร้ังน้ีมีผู ้
ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมมากกวา่คร้ังก่อน และกล่าวช่ืมชมบริษทัฯ ท่ีใหผ้ลตอบแทนรูปเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ สม ่าเสมอ 
และผลตอบแทนโบนสัแก่กรรมการคิดจากอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงแตกต่างจากบริษทัอ่ืนส่วน
ใหญ่จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทั   
 คุณสมพงศ์ ชิตวัฒนานนท์  ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง เป็นนักลงทุนรายใหม่ท่ีซ้ือหุ้น Phol ขอ
สอบถามธุรกิจประมูลประปาชุมชน เป็นงานก่อสร้างอุปกรณ์ หรือขายสารกรองดว้ย และหลงัจากการส่งมอบงานมี
ระยะเวลารับประกันผลงานอย่างใด และมองว่าธุรกิจ CE อาจไม่โตเป็นไปตามทิศทางการชะลอตัวของกลุ่ม
อุตสาหกรรม อีกทั้งบริษทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกลมีแนวโนม้จะขยายธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด  
 คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เรียนช้ีแจงว่าบริษทัเป็นผูอ้อกแบบ จดัซ้ือและ
ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด (EPC) มีระยะเวลารับประกนัผลงาน 2 ปี หลงัจากส่งมอบงานแลว้ยงัดูแลบริการหลงัส่ง
มอบและติดตามต่อยอดธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส้ินเปลืองต่างๆ ดว้ย 
  ดา้นการแข่งขนัหรือผูป้ระมูล งานประปาชุมชนส่วนใหญ่กระจายไปยงัพ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออก ภาคกลาง ซ่ึงบมจ. ผลธญัญะ เป็นบริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เขา้ไปบุกเบิกงานดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ 
ใช้ผูรั้บจา้งรายย่อยในพ้ืนท่ีเขา้ไปด าเนินงานภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั รวมถึงการสนับสนุน ให้การ
ช่วยเหลือเร่ืองการเจรจาต่อรองกบัภาครัฐ เพ่ือใหผู้รั้บจา้งทอ้งถ่ินท างานไดต้ามเป้าหมาย อีกทั้งมีทีมงานทัว่ทุกภาค 
ท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการรับงานเพ่ิมข้ึน และถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 แลว้
เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมน้ี และจะน าข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.pdgth.com หากผู ้ถือหุ้นมี
ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขท่ีมีนัยส าคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั
หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี 
 

 ประธานฯ หากท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดข้อใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย/ท่ี
เหลือทุกใบส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือบริษทัจะเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
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หนา้ 23 ของจ านวน 23 หนา้ 
 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน โดยมีจ านวน     ผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมข้ึนจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม รวมทั้งส้ินเป็น 65 ราย นบั
จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 111,277,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6897 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  
 
 

ปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.10 นาฬิกา 
 
                
       

     ลงช่ือ......................................................ประธานท่ีประชุม 
                            ( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจิดา ) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
 
     

                           

     ลงช่ือ......................................................เลขานุการท่ีประชุม 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )          
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

ชือ-ชือสกลุ                                 : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ   
อายุ   : 48  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเสนอ           : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั                         : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   

และประธานกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

วนัทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการครังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ             : 9 ปี 3 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2559) 

: 30,000 หุน้  
(คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : -วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)   University of Colorado at  
Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที 4570 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
-  Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for 
you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee     
   (RNG) รุ่นที 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 23/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน ปัจจุบัน : 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 

  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
ประสบการณ์ทาํงาน ในอดตี : 2554 - 2559 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บมจ. ผลธญัญะ 
 2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

 
คุณสมบัตเิพิมเตมิสําหรับกรรมการอสิระทีได้รับการเสนอชือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ทีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษา 
ทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

     เป็น    ไม่เป็น 

.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ 

     มี   ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ  ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนทีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
 
 

 2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 

 2548 - 2550 /ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์คร
หลวง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอืน : 1 แห่ง 

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559 
 
 
            คณะกรรมการบริษัท 
            คณะกรรมการตรวจสอบ 
            คณะกรรมการสรรหาฯ 

 จาํนวนครั งทีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั งทีประชุมทังหมด 

11/12 
6/6 
2/2 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

91.67% 
100% 
100% 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :   
• วาระที 5 : เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที 6 : วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ผลงานในปี 2559: 

1. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสียง รายงานทางการเงิน 
คดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั และพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั ตลอดจนการสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าทีพิจารณาหลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการสรรหา
กรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง  

3. ร่วมกาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีกาํหนด 

4. ใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ 
แข่งขนักบัตลาดเพือการเติบโตอยา่งย ังยนื 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

ชือ-ชือสกลุ                                 : นายสนัติ เนียมนิล   
อายุ   : 48  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเสนอ           : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั                         : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
วนัทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการครังแรก : 10 พฤษภาคม 2559 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ             : 7 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2559) 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที /  

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 80/2552 

ประสบการณ์ทาํงาน ปัจจุบัน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ.ซงัโกะ 

ไดคาซติง (ประเทศไทย) 
2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงาน ในอดตี : 2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 
 2547 - 2558 หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย 

เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
 2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ 

แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะ

โซซิเอทส์ จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอืน : 1 แห่ง 

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติง  
(ประเทศไทย) 

กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 
- ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

 
คุณสมบัตเิพิมเตมิสําหรับกรรมการอสิระทีได้รับการเสนอชือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ทีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษา 
ทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

     เป็น    ไม่เป็น 

.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ 

     มี   ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ  ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนทีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :   

• วาระที 5 : เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที  6 :วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ผลงานในปี 2559: 
1. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสียง รายงานทางการเงิน 

คดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั และพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั ตลอดจนการสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ร่วมกาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีกาํหนด 

3. ใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ 
แข่งขนักบัตลาดเพือการเติบโตอยา่งย ังยนื 
 

 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559 
 
 
            คณะกรรมการบริษัท 
            คณะกรรมการตรวจสอบ 

 จาํนวนครั งทีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั งทีประชุมทังหมด 

7/7 
3/3 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

100% 
100% 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

นิยามกรรมการอสิระ  

 บริษทั ได้กาํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ.4/2552 ลงวนัที 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เรือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการทีมีคุณสมบติั ดงันี  

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทังนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พีน้อง และบุตร  รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทังไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืน
ทาํนองเดียวกนั ซึ งเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี ทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตังแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตังแต่ยีสิบลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่  ทังนี  
การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที เกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

ภาระหนี ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี ทีเกิดขึนในระหวา่งหนึงปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนันดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืน
คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตังขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษา
ทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ งของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทัอืน ซึ ง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

  ความในวรรคหนึงตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนทีกาํหนดให้พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใชบ้ังคบักับคาํขออนุญาตทียืนต่อ
สาํนกังานตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 
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ข้อมูลผู้สอบบญัชีของบริษัท  (Auditor’s Details) 
บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั / ANS Audit Co., Ltd. 
100/72, 22nd FL. 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100      
 

Auditors’ Name Auditor’s Profile 
1. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 
Ms. Kultida Pasurakul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขที  5946 
Auditor Partner 
 
 

Email address:  kultida@crowehorwath-ans.com
 

Education and qualification: 
• SEC Authorized Auditor  
• Certified Public Accountant of Thailand 
• Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
• Bachelor of Law, Thammasat University 
• BBA in Accounting, Thammasat University  
 Experience:  
• Ms. Kultida started her audit profession at KPMG Thailand in 1995. After working with 

KPMG for 7 years as an assistant manager, she had been working at Nestle Thailand as tax 
compliance during 2002 to 2004 and then ran her own accounting firm till 2008. She joined 
ANS Audit Co., Ltd. as audit partner since 2008. 
 

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
Mr.Atipong Atipongsukul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขที  3500 

Email address: atipong@crowehorwath-ans.com  
Education and qualification: 
• Certified Public Accountant of Thailand 
• Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
• Instructor, lecturer and guest speaker 
• MBA, Thammasat University & BBA in Accounting, Thammasat University 
• SEC Authorized Auditor 
• Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP) 
       during 2007 to 2010 
Experience: 
• January 1,1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing 

and advisory services to various multinational companies 
 

3. นายวิชัย รุจิตานนท์  
Mr.Vichai Ruchitanont 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขที  4054 

Email address: vichai@crowehorwath-ans.com  
Education and qualification: 
• Certified Public Accountant of Thailand 
• SEC Authorized Auditor 
• Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
• MBA, Thammasat University  
• BBA in Accounting, Thammasat University 
• LLB from Sukothai Thammathirat Open University 
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Auditors’ Name Auditor’s Profile 
 Experience: 

• Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 

• Finance and Accounting Director , Corporate Planning Director at DATA IT & 
ComputeTech Group. 

• Finance And Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 

• Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 
 

4. นายยุทธพงษ์ เชือเมืองพาน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขที  9445 
 

Email address: yuttapong@crowehorwath-ans.com  
Education and qualification: 
• Certified Public Accountant of Thailand  
• Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
• Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
• BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
• Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 
• SEC Authorized Auditor 
Experience: 
• Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 11 years at ANS Audit Co., Ltd. 
       He serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สิงทีส่งมาดว้ย 6 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :  
• วาระที 6 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ชือ-ชือสกลุ : รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 54  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ            9 ปี 3 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนในการถือหุน้        
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

ทีอยู ่ : 20/58 หมู่ที 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
วฒิุการศึกษา                             : - ดุษฎีบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วิทยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
Youngstown State University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวติัการฝึกอบรม                      : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที 18/2014 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 23/2008 

ประวติัการทาํงาน : 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
        2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
        2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2550 - 2559 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
  2557 - 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2554 - 2557 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
  2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สิงทีส่งมาดว้ย 6 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :  
• วาระที 5 เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที 6 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

ชือ-ชือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล  
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 49  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ            9 ปี  เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

ทีอยู ่ : 21/51 หมู่ที 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                             : -วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)   University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                      : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- - Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 23/2008 

ประวติัการทาํงาน : 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
        2554 - 2559 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน 
  2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 

49



ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สิงทีส่งมาดว้ย 6 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :   
• วาระที 5 เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที 6 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ-ชือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 47  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ            8 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนในการถือหุน้         
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

: ไม่มี 

ทีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ตาํบลบางรักพฒันา อาํเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                             : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                      : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 80/2552 
ประวติัการทาํงาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จาํกดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เอนก 

แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
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สิงทีส่งมาด้วย 8 

หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมสิีทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง ขอ้พึงปฎิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัทีดี ซึ งจะเป็นการสร้างความ
เชือมันใหเ้กิดขึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ทีจะผอ่นผนัการยืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

 
1) ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีทีมาประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมาดว้ย  7) ซึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 
(ง) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)  
 

2) นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 (ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย  1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
 (ข)   สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้มเ่กิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้าประชุมมีอาํนาจกระทาํแทน
นิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง 
ประเทศ) ของผูมี้อาํนาจกระทาํแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 
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สิงทีส่งมาด้วย 8 

หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้
 

2.2   กรณีมอบฉนัทะ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย  1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข)   หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมาดว้ย  7) ซึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ 
      และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค)   สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้มเ่กิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงลายมือชือ    
ในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง)   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 
        ชาวต่างประเทศ) ของผูแ้ทนนิติบุคคลทีลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
        ผูแ้ทนนิติบุคคล 
(จ)   บตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือ เดินทาง  (กรณีชาว   
        ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

3) นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมา

ดว้ย 7) ซึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข)  สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลทีออกออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนันตังอยู ่  ซึงรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงลายมือชือในหนงัสือ
มอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค)  เอกสารทีไม่ไดมี้ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนัน
ลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

(ง)  สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผูแ้ทนนิติบุคคลทีลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ   
ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(จ)  บตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ 
(กรณีชาวต่างประเทศ)  

 

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น 
(ก)  เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
(ข) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ค) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
 

กรณีการมอบฉนัทะ 
ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในครั งนี ได ้และมอบฉนัทะให้บุคคลอืน  หรือกรรมการอิสระของบริษทับุคคล
ใดบุคคลหนึ ง  เพือเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและ
หลกัฐานต่าง ๆ  กลบัมาทีบริษทัตามจ่าหนา้ซองทีแนบมาดว้ยนี  เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ หรือก่อนเริมเวลา
ประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัวโมง เพือใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ใหท้นัก่อนเริมการประชุม 
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หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้
 

ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนนเสียง 
 

ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานของทีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะทีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเครืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ทีนาํบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนใหที้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ทีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ที จะถือ
วา่เห็นดว้ยตามทีประธานเสนอต่อทีประชุม และเจา้หนา้ทีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลงั
เสร็จสินการประชุมแลว้ 
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอืน  

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงชีขาดอีกเสียงหนึงต่างหากจากในฐานเสียงของผูถื้อหุน้ 
2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทีประชุม เฉพาะทีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม (มา
ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ) ซึงบริษทัไดท้าํการบนัทึกคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ที เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ
จะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 
 

          ท่านผูถื้อหุน้สามารถยนืยนัจาํนวนหลกัทรัพย ์(หุน้) ทีถืออยูไ่ดที้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์     
(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ซึงทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  

         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิมเติมติดต่อไดที้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
        ชือเจา้หนา้ที:   คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th 
 
 

53



สิงทีส่งมาด้วย 9 

หนา้ 1 ของจาํนวน 4 หน้า 
 

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนทีเกียวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560 

 
ขอ้ 19. กรรมการนันใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตังตามหลกัเกณฑแ์ละวีธีการดงัต่อไปนี  

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจาํนวนกรรมการ
ทีจะเลือกตัง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1)  เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที
เลือกตังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวน
กรรมการทังหมดทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง 

(3) บุคคลซึ งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตังเป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตัง  ในกรณีทีบุคคลซึ งไดรั้บการเลือกตังใน
ลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตังให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

 
ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ งในสามเป็นอตัรา  ถา้จาํนวน

กรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัจาํนวนหนึงในสาม 
กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันันใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนัน เป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งกรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตังใหม่ได ้

 
ขอ้ 24. ทีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือ โดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที ซึ งค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบีย

ประชุม  เบี ยเลี ยง  โบนสั  บาํเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือ
ตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซึ งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนันให้
ไดรั้บเบียเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซึ งไดรั้บเลือกตังเป็น
กรรมการในอนัทีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ
บริษทั 
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ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ทีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี เดือนนบัแต่วนั

สินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวน
หุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมดหรือ ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิบหา้คนซึ ง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ังหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้ตอ้งระบุเหตุผลในการที
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัที เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม  และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ  เพืออนุมติัหรือเพือพิจารณารวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมตามวรรคหนึง ตอ้งอยู่ในทอ้งทีอนัเป็นทีตังสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานทีอืนใด ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน

ซึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด ้
การมอบฉันทะให้ทาํเป็นหนงัสือและลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ ตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนดและ
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือผูที้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม 

 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ยีสิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทังหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีทีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั งใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึงชัวโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นวรรคหนึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียก
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นดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมนันเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นันมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครั งหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีประธานกรรการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้  ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ทีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึงเป็นประธานทีประชุม 

 
ขอ้ 41. ประธานในทีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ทีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้ง

ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ทีประชุมจะ
มีมติให้เปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ งมา
ประชุม 

 
ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระทาํดว้ยวิธีใดๆ กต็าม ใหน้บัหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใดซึ งทีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรืองนัน  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ 

 
ขอ้ 43.   เวน้แต่พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน  มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นันให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทังหมดหรอืบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ  แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทังหมดหรือบางส่วนที

สาํคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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ขอ้ 44. กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัทีคณะกรรมการ

ของบริษทัไดจ้ดัการไปในรอบปีทีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) แต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอืนๆ 
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กรุณาส่งรายงานประจาํปี 2559 ในลกัษณะรูปเล่ม มาที: 
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เรียน ผูถื้อหุน้ 
เรือง การจดัรถรับ-ส่ง งานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 
 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทีมาประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ในวนัศุกร์ที 28 
เมษายน 2560 เวลา 14.00น. (เปิดลงทะเบียนตังแต่เวลา 12.00น. เป็นตน้ไป) ณ หอ้งประชุมชัน 3 ของบริษทั ผล
ธญัญะ จาํกดั (มหาชน) เลขที 1/11 หมู่ที 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

บริษัทฯ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้น ณ บริเวณลานจอดรถ ข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต 
(จตุจกัร) (P1) ไปยงัสถานทีประชุมผูถื้อหุน้ บมจ. ผลธญัญะ ตังแต่เวลา 11.30-12.30น. และเดินทางกลบัจาก บมจ. 
ผลธญัญะไปยงัจุดจอดรถรับ-ส่งขา้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต หลงัเสร็จสินการประชุม 
 

 ทังนี  เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่านใดประสงคจ์ะใชบ้ริการรถรับ-ส่งในการเดินทางมา
ประชุมผูถื้อหุน้ โปรดกรุณาแจง้สาํรองทีนังล่วงหนา้ ภายในวนัที 25 เมษายน ศกนี ผ่านทางนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทร. 
02-7910111 ต่อ 206 หรือทางอีเมล ์ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com 
แผนทีบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต 
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