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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 1 ของจ านวน 13 หนา้ 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
วนัท่ี  20  มีนาคม  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2561 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุน  

เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
3. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8. ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ 
8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
10. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD (ตอ้งน ามาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานท่ีตั้งบริษทัฯ ห้องประชุมชั้น 3 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

*หมายเหตุ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 
วาระที่  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560 
 (การลงมติ: วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่า
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 2 ของจ านวน 13 หนา้ 

ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ 
28 เมษายน 2560 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 
    วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2560 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560) ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ในรอบปี 2560 (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัในปี 2560 ท่ีผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 3 ของจ านวน 13 หนา้ 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 787.48 960.95 750.36 926.23 
หน้ีสินรวม 553.36 609.95 521.78 569.91 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 235.43 352.31 228.58 356.32 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 985.84 1,097.99 912.12 1,056.40 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (116.88) (15.30) (127.73) (12.67) 
ขาดทุนสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  (117.48) (15.25) (127.73) (12.67) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.58) (0.08) (0.63) (0.07) 

หมายเหตุ:   /1 ทุนช าระแลว้ 202,499,982 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 250,999,978 บาท  
                   
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  
2560 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นว่าครบถว้น 
ถูกตอ้ง เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560  
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท  ข้อ 49. 
ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไร และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50. ก าหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ 
หลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสด
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 2 ของจ านวน 13 หนา้ 

ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.pdgth.com)  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ 
28 เมษายน 2560 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
 
วาระที่  2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 
    วตัถุประสงค์และเหตุผล:  บริษทัฯ ไดร้วบรวมสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2560 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560) ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ในรอบปี 2560 (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
  
วาระที่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผูส้อบบญัชี โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัในปี 2560 ท่ีผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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หนา้ 4 ของจ านวน 13 หนา้ 

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีผลขาดทุน
ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 117.48 ลา้นบาท มีผลกระทบจากปัญหาการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนล่าชา้
ต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดค่าปรับงานล่าชา้และตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระมาณ
การหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าช้าของงานโครงการประปาหมู่บา้นและโครงการขุดเจาะบาดาล เป็นตน้ทุนการ
ก่อสร้างทั้งจ านวน หากบริษทัไดรั้บช าระค่าปรับดงักล่าวจากผูรั้บจา้งจะรับรู้เป็นรายไดต่้อไปในอนาคต 
 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                
      งบการเงนิรวม ปี 2560 ปี 2559 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) (117.48) (15.25) 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50  202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.58) (0.08) 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  - 0.10 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) - 0.10 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) - - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) - 16.20 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - 

 

หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 202,499,982 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 250,999,978 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรให้น า เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2560 เน่ืองจากมีผลขาดทุนตามความเห็นขา้งตน้ และยงัไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติม  
   
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงใน
สาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนั
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หนา้ 5 ของจ านวน 13 หนา้ 

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอ่ืนอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้  
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: 
 ส าหรับในปีน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

 1)  นายธีรเดช จารุตั้งตรง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 2)  รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3)   ดร.พลัลภา เรืองรอง   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ               
 
 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหนา้ 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561   

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)  ไดพิ้จารณา      
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาฯ ซ่ึงปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 - หมวดโครงสร้างการ
จดัการ) โดยพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็น
ว่ากรรมการทั้ง 3 คนซ่ึงตอ้งออกตามก าหนดวาระ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั 
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ข) และบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คน สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างมีอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
เห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 3 คน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพิ้จารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แลว้เห็นว่า  1) นายธีรเดช จารุตั้งตรง  2) รศ.ดร.
เอกจิตต ์จึงเจริญ และ 3) ดร.พลัลภา เรืองรอง มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและขอ้บงัคบับริษทั มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัซ่ือสตัย ์(Duty of Care and Duty of 
Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ส าหรับกรรมการอิสระทั้ง 2 คนเป็นกรรมการท่ี
มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง รายละเอียดและคุณสมบติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ ช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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หนา้ 4 ของจ านวน 13 หนา้ 

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีผลขาดทุน
ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 117.48 ลา้นบาท มีผลกระทบจากปัญหาการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนล่าชา้
ต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดค่าปรับงานล่าชา้และตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระมาณ
การหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าช้าของงานโครงการประปาหมู่บา้นและโครงการขุดเจาะบาดาล เป็นตน้ทุนการ
ก่อสร้างทั้งจ านวน หากบริษทัไดรั้บช าระค่าปรับดงักล่าวจากผูรั้บจา้งจะรับรู้เป็นรายไดต่้อไปในอนาคต 
 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจากงบการเงินรวมในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี                
      งบการเงนิรวม ปี 2560 ปี 2559 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) (117.48) (15.25) 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50  202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.58) (0.08) 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  - 0.10 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) - 0.10 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) - - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) - 16.20 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - 

 

หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 202,499,982 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 250,999,978 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 คณะกรรมการเห็นควรให้น า เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2560 เน่ืองจากมีผลขาดทุนตามความเห็นขา้งตน้ และยงัไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติม  
   
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 20 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงใน
สาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนั
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หนา้ 6 ของจ านวน 13 หนา้ 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 
2560 หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า หา้ม
มิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ 
ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น 
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2561 ตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริษทั ผลการด าเนินงานของบริษทั และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและ
ลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) เห็นวา่ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมท่ี
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่    
ผูถื้อหุ้นและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 มีวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 1 
ลา้นบาท) เน่ืองจากมีการยกเลิกคณะกรรมการบริหารตามโครงสร้างองคก์รใหม่ ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561/1 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (ปีท่ีผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้

ถือหุน้ 
2. อตัรา 10% ของก าไรสุทธิส่วนท่ี
เกินจากก าไรสุทธิปี 2558  

ไม่มี 
(ในปี 2560 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจ านวน 2.03 ลา้นบาท ซ่ึงไม่

เกินงบประมาณ 6 ลา้นบาท 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
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หนา้ 7 ของจ านวน 13 หนา้ 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั   
   - ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อคร้ัง  22,500 บาท ต่อคร้ัง 
   - กรรมการ 15,000 บาท ต่อคร้ัง  15,000 บาท ต่อคร้ัง 
3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย/2   
  - ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อคร้ัง  18,000 บาท ต่อคร้ัง 
  - กรรมการ 12,000 บาท ต่อคร้ัง  12,000 บาท ต่อคร้ัง 
4. สิทธิประโยชนอ่ื์นใด ไม่มี ไม่มี 
5. ค่าตอบแทนประจ าปี (รวม) ไม่เกิน 5 ลา้นบาท (เดิม 6 ลา้นบาท) 6 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 ท่ีจะขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
/2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 หลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนัสแก่กรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และ
กรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน (หมายรวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) โดยคิดตาม
สัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการ
แต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นควรเสนอ 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี: นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกุลธิดา 
ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนาย
วิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายยุทธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 
หรือนางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9037  แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท โดยผูส้อบบญัชีจาก 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
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หนา้ 6 ของจ านวน 13 หนา้ 

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 
2560 หวัขอ้“โครงสร้างการจดัการ”ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า หา้ม
มิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

  ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึง 
ค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ 
ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น 
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2561 ตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริษทั ผลการด าเนินงานของบริษทั และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและ
ลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) เห็นวา่ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมท่ี
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั และผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่    
ผูถื้อหุ้นและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 มีวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 1 
ลา้นบาท) เน่ืองจากมีการยกเลิกคณะกรรมการบริหารตามโครงสร้างองคก์รใหม่ ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561/1 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (ปีท่ีผา่นมา) 
1. โบนสักรรมการ 1.อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู ้

ถือหุน้ 
2. อตัรา 10% ของก าไรสุทธิส่วนท่ี
เกินจากก าไรสุทธิปี 2558  

ไม่มี 
(ในปี 2560 มีค่าตอบแทนกรรมการ
รวมเป็นจ านวน 2.03 ลา้นบาท ซ่ึงไม่

เกินงบประมาณ 6 ลา้นบาท 
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 8 ของจ านวน 13 หนา้ 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดส้อบบญัชีใหก้บับริษทัในปี 2560 พิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และบุคคลทั้ ง 6 คนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
 

            ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   - บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จ ากดั”  

   - บริษทั “ผล วอเตอร์ จ ากดั” 
   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั”  
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการส่ือสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 
975,000 

 
20,000 
240,000 
230,000 
25,000 

 
 

 
925,000 

 
 20,000 
205,000 
240,000 
32,500 

 
 

 
      800,000 

      
   30,000 
 185,000 

    110,000 
145,000 

 
 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,490,000 1,422,500   1,270,000 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) โดยค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 20,000 
บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั จ านวน 240,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จ านวน 230,000 บาท และ
ค่าใชจ่้ายการจดัท างบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั อีกจ านวน 25,000 บาท 
ซ่ึงเป็นภาระรับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 67,500 บาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอนัเน่ืองจากมีรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัแม่และบริษทัยอ่ย “ผลธญัญะ” ท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 

 โดยในปี 2561 ไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service)  เวน้แต่กรณีท่ี
เขา้ตรวจสอบแลว้พบวา่มีการจดัเกบ็ขอ้มูลและเอกสารไม่เรียบร้อยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการส่วนเพ่ิมตามชัว่โมง
การท าการตรวจสอบท่ีเพ่ิมข้ึน (หากมี)  
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 9 ของจ านวน 13 หนา้ 

 มีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี 
 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 1.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์/1 3495 5 ปี (2554-2558) 
 2.  นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /2 5946 2 ปี (เร่ิมปี 2559-ปัจจุบนั) 
 3.  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ  3500 - 
 4.  นายวิชยั  รุจิตานนท ์ 4054 - 
 5.  นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน 9445 - 
 6.  นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ 9037 - 

หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 1. เคยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัเม่ือปี 2554-2558 
   /2 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 2. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 
                          ส่วนล าดบัท่ี 3, 4, 5 และ 6 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
   (ขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 6 รายขา้งตน้ท่ีเสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 ส านกังานสอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง “บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั” เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 
2554-2560 รวมเป็นเวลา 7 ปี ในการสอบบญัชีของบริษทั 
 
วาระที่  8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ.
2535 และข้อก าหนดที่เกีย่วข้อง 
 (การลงมติ:  วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้36. ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 
เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฏหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เสนอปรับแกไ้ขขอ้ความในขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้43. เร่ืองมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอ้44. เร่ืองกิจการอนัท่ีประชุม
สามญัประจ าปีพึงกระท า 
 พร้อมกันน้ีขอปรับเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 17. เร่ืองปรับปรุง
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระ อา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 ทั้งน้ี รายละเอียดของการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมา
พร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. ตารางแสดงการเปรียบเทียบขอ้บงัคบับริษทัฯ) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 8 ของจ านวน 13 หนา้ 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดส้อบบญัชีใหก้บับริษทัในปี 2560 พิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และบุคคลทั้ ง 6 คนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
 

            ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั            (หน่วย : บาท) 
                 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั 
    - บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 
   - บริษทั “พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั”  
   - บริษทั “ผล พาลาเดียม จ ากดั”  

   - บริษทั “ผล วอเตอร์ จ ากดั” 
   - บริษทั “ผลธญัญะ แคมโบเดีย จ ากดั”  
     เฉพาะการใชผ้ลงานและการส่ือสารกบั 
     ผูส้อบบญัชีของ บจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 
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240,000 
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25,000 

 
 

 
925,000 

 
 20,000 
205,000 
240,000 
32,500 

 
 

 
      800,000 

      
   30,000 
 185,000 

    110,000 
145,000 

 
 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ  - - - 
    รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,490,000 1,422,500   1,270,000 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) โดยค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 20,000 
บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั จ านวน 240,000 บาท และบริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั จ านวน 230,000 บาท และ
ค่าใชจ่้ายการจดัท างบรวมของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั อีกจ านวน 25,000 บาท 
ซ่ึงเป็นภาระรับผิดชอบของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 67,500 บาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอนัเน่ืองจากมีรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัแม่และบริษทัยอ่ย “ผลธญัญะ” ท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 

 โดยในปี 2561 ไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service)  เวน้แต่กรณีท่ี
เขา้ตรวจสอบแลว้พบวา่มีการจดัเกบ็ขอ้มูลและเอกสารไม่เรียบร้อยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการส่วนเพ่ิมตามชัว่โมง
การท าการตรวจสอบท่ีเพ่ิมข้ึน (หากมี)  
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 10 ของจ านวน 13 หนา้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36. ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43. เร่ืองมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และขอ้ 44. เร่ืองกิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึง
กระท าและขอ้ 17. เร่ืองปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระ ดงักล่าวตามขา้งตน้ 
 
วาระที่  9   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
   วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจง
ขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการ
ลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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

หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงดงัรายช่ือและประวติัโดยสังเขปปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  เขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (เลือกแบบ ก. หรือแบบ ข) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
ส่วนผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น  โปรดใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com)  ซ่ึงบริษทัจดัเตรียม
อากรแสตมป์ 20 บาทให ้และแนบเอกสารประกอบฯ ตามท่ีก าหนดในรายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการ
ลงทะเบียนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) 
 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี    
บาร์โคด้จาก TSD และหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานประกอบ (กรณีการมอบฉนัทะ) มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 30 
เมษายน 2561 ตามก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงก าหนดเวลาประชุม 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
                    

        
     

                                 รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ      
                      ประธานกรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
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                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 11 ของจ านวน 13 หนา้ 

ข้อควรทราบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้น 
  

1. บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 14 
มีนาคม 2561       

2. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ให้กบักรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดกาเคร่ืองหมาย
หนา้ช่ือกรรมการอิสระตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพียงท่านใดท่านหน่ึงเท่านั้น และลงลายมือช่ือ
ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมรับรองความถูกตอ้งของส าเนาเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้
ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  ใส่ซองตอบกลบัท่ีส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและส่งมายงั     
เลขานุการบริษทั ก่อนวนัประชุม 

3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  ได้ท่ี เว็บไซต์ของบริษัท 
(www.pdgth.com) 

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ (ท่านละ 1 เล่ม) โปรดแจง้
ความประสงค์ดงักล่าวตามแบบฟอร์มขา้งล่างน้ี ระบุช่ือ ท่ีอยู่  โทรศพัท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล ์ ส่งมายงั 
คุณศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาท่ี 02-791-0100 หรือส่งอีเมล์มาท่ี  
ir@pdgth.com  หรือ cs@pdgth.com 

5. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ( www.pdgth.com ) ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2561 แลว้ 
ทั้งน้ี เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัท่ีจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

6. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงค์จะสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษทัฯ     
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ส่งมายงั  

เลขานุการบริษทั  
บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)   
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
โทรศพัท:์ 02-791 0111   โทรสาร: 02-791 0100 
หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

                                                                     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

หนา้ 10 ของจ านวน 13 หนา้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36. ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43. เร่ืองมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และขอ้ 44. เร่ืองกิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึง
กระท าและขอ้ 17. เร่ืองปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระ ดงักล่าวตามขา้งตน้ 
 
วาระที่  9   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
   วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจง
ขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการ
ลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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

หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงดงัรายช่ือและประวติัโดยสังเขปปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  เขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (เลือกแบบ ก. หรือแบบ ข) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
ส่วนผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น  โปรดใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.pdgth.com)  ซ่ึงบริษทัจดัเตรียม
อากรแสตมป์ 20 บาทให ้และแนบเอกสารประกอบฯ ตามท่ีก าหนดในรายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการ
ลงทะเบียนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) 
 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี    
บาร์โคด้จาก TSD และหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานประกอบ (กรณีการมอบฉนัทะ) มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 30 
เมษายน 2561 ตามก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงก าหนดเวลาประชุม 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
                    

        
     

                                 รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ      
                      ประธานกรรมการ 


