
หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563

ณ หองประชุมชั้น 3 ของบร�ษัทฯ
เลขที่ 1/11 หมูที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

พรอมทั้งหลักฐานแสดงตนมาดวย

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น.

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร (02) 791-0111 แฟกซ (02) 791-0100-3
www.pdgth.com



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563B

เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
และ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน รายงานความยัง่ยืน ของ
บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้มูลการจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

QR Code รายงานประจ าปีและเอกสารการประชุม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์(02) 791 0111 ext. 151, 206 โทรสาร (02) 791 0100 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 1

เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563
2) เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
และ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน รายงานความยัง่ยืน ของ
บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (ส านกังานบริษทัฯ) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ขอ้มูลการจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

QR Code รายงานประจ าปีและเอกสารการประชุม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์(02) 791 0111 ext. 151, 206 โทรสาร (02) 791 0100 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 1 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
วนัท่ี  9  มีนาคม  2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) และ QR Code 
ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  รายงานทางการเงิน  รายงานความยัง่ยืน ของบริษัท ผลธัญญะ จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2562 

2. เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุม  
3. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีบริษทั 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั (เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (สถานท่ีตั้งบริษทัฯ) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.)  
9. ขอ้มูลการจดัรถรับ-ส่ง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

 

 คณะกรรมการบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2563 มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้ ง
บริษทัฯ หอ้งประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 7)  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อควรทราบ 
1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 และ
เม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัฯจึงถือว่ารายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้ 

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระ
และเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอ 
 

วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 (วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25632

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 2 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

    วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2562 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบ
ปี 2562  
  
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท                              หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยร์วม 567.15 652.12 546.01 622.23 
หน้ีสินรวม 266.16 379.14 252.21 354.95 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 302.29 274.28 293.80 267.28 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 911.85 924.45 842.43 866.33 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 38.13 38.85 36.64 38.70 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 36.51 40.01 36.64 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20 0.18 0.20 0.18 
หมายเหต:ุ   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 บาท                  
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ี (QR Code) ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้ง   
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 2 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

    วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2562 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบ
ปี 2562  
  
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท                              หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยร์วม 567.15 652.12 546.01 622.23 
หน้ีสินรวม 266.16 379.14 252.21 354.95 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 302.29 274.28 293.80 267.28 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 911.85 924.45 842.43 866.33 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 38.13 38.85 36.64 38.70 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 36.51 40.01 36.64 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20 0.18 0.20 0.18 
หมายเหต:ุ   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 บาท                  
 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ี (QR Code) ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้ง   
 
 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 3 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   
 มาตรา 115  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49. ก าหนดใหจ่้ายเงิน
ปันผลจากก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
50. ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ ของปีนั้นๆ หลงัหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมายแลว้ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลได้ หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนใด และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 40.01 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.20 บาท เม่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัรารวมทั้งส้ิน 0.15 บาท ทั้งน้ี เป็นไป
ตามมาตรา 115 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562  
 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562 

ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.13 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.69 ของก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 และจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวน 0.72 ลา้นบาท 

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2562  
2.1 จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน  2  ลา้น

บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 0.72 ลา้นบาท ดงันั้น จึงคงเหลือจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมายส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.28 ลา้นบาท 

2.2 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 202,500,232 
หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.95 ของก าไรสุทธิ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 20.25 
ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร  

2.3 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
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หนา้ 4 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี  

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2562 ปี 2561 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 40.01  36.64 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50  
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20   0.18 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.15 - 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.05 - 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.10 - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 30.38 - 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.95 - 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2562 /2  2.00 - 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี 210.50 250.99 
10. ร้อยละของ ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.50 0.00 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตรา  
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
  /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนทุนส ารองตามกฎหมาย 
(16.20 ลา้นบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (137.84 ลา้นบาท) มาลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 89.26 ลา้นบาท คงเหลือส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัจ านวน 64.78 ลา้นบาท 
              
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรารวม
หุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 75.95 ของก าไรสุทธิปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแลว้เม่ือวนัท่ี  6 กันยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือไม่เกิน 20.25 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ปี 2562 ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในระดับท่ีเหมาะสม ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 
   
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
20 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้ นให้จับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนอ่ืนอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้  
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หนา้ 4 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี  

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2562 ปี 2561 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 40.01  36.64 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50  
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.20   0.18 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.15 - 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.05 - 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.10 - 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 30.38 - 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.95 - 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2562 /2  2.00 - 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี 210.50 250.99 
10. ร้อยละของ ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.50 0.00 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตรา  
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
  /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนทุนส ารองตามกฎหมาย 
(16.20 ลา้นบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (137.84 ลา้นบาท) มาลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 89.26 ลา้นบาท คงเหลือส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัจ านวน 64.78 ลา้นบาท 
              
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรารวม
หุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินไม่เกิน 30.38 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 75.95 ของก าไรสุทธิปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแลว้เม่ือวนัท่ี  6 กันยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือไม่เกิน 20.25 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ปี 2562 ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในระดับท่ีเหมาะสม ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 
   
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (การลงมติ:  วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 71 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
20 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบักรรมการหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้ นให้จับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนอ่ืนอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการดงักล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้  

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 5 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: 
 ในปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  2. นายสนัติ เนียมนิล   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  3.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระและเสนอ
ช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือ
บุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดท้ าการสรรหาบุคคลเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการฯ ซ่ึง
ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1-หมวดโครงสร้างการจดัการ) โดยพิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ
กรรมการ เป็นรายบุคคลแลว้ มีความเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 คนดงักล่าว  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามพรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) กฎระเบียบ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบับริษทั เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ และ
ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ  

ส าหรับ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ หากไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงจะมี
วาระด ารงต าแหน่งรวม 16 ปี ซ่ึงมีวาระเกิน 9 ปีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา่ นายนพดล 
ธีระบุตรวงศก์ุล เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้ขอ้จ ากดั
ในการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เป็นผูท่ี้มีความรู้เช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน มีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ จึงยงัคงมีคุณสมบติัเหมาะสมในการ
เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ส่วนนายสันติ เนียมนิล เป็นกรรมการอิสระท่ีมีวาระด ารงต าแหน่งรวม 7 ปี เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย สามารถให้ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัโดยกรรมการอิสระทั้งสอง
คน เป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑป์ระกาศส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทั สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
 นายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจบริษทั 

จึงเห็นควรเสนอช่ือกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ
และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

  

 รายละเอียดประวติัและคุณสมบติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และ 5  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีกระบวนการกลัน่กรองท่ีรอบคอบแลว้ มีความเห็นว่า 
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและขอ้บังคบับริษทั มีผูท้รงคุณวุฒิท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

บริษทัฯ มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั
ซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ งมีกรรมการอิสระ (ล าดับท่ี 1 และ 2) สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ี
ครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 หมายเหตุ: บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562  หัวขอ้ “โครงสร้างการ
จดัการ”  (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  

 ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทน
ไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนสักรรมการ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
และเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
2) ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ 
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษทั โดย

พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
4) ค่าตอบแทนท่ีสามารถจูงใจใหก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัได ้
5) บุคคลด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน

เพ่ิมตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้ไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีมาประชุม 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่สมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการและโบนสั
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

บริษทัฯ มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั
ซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ งมีกรรมการอิสระ (ล าดับท่ี 1 และ 2) สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ี
ครบก าหนดวาระทั้ง 3 คน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 หมายเหตุ: บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562  หัวขอ้ “โครงสร้างการ
จดัการ”  (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 90 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบับริษทั  

 ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25   ก าหนดวา่  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทน
ไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนสักรรมการ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
และเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม 
2) ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ 
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษทั โดย

พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
4) ค่าตอบแทนท่ีสามารถจูงใจใหก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัได ้
5) บุคคลด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน

เพ่ิมตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้ไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีมาประชุม 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่สมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการและโบนสั
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 7 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2563 /1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

 
25,000  
12,000  

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3 (บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
22,500  
15,000  

 
22,500  
15,000  

3. โบนสักรรมการ 
 

อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ 
ผูถื้อหุน้ 
 

1.25 ลา้นบาท /4 
(เม่ือรวมกบัค่าเบ้ียประชุม 1.94 ลา้นบาท 
คิดเป็นค่าตอบแทนกรรมการรวม 3.19 
ลา้นบาท ซ่ึงไม่เกินงบประมาณ 5 ลา้นาท) 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) ตามสัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการทั้งในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการ
ท่ีลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 
เดือน 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ  

 
20,000  
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3 (บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
15,000 
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3 (บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25638

                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
15,000  
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3(บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย (ปี) ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ท่ีเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ีมีมติ 
/2 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

/3 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/คน) 
/4 โบนสักรรมการปี 2562 คิดจากอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ บวกอตัรา 10% ของส่วนเกินจากก าไรสุทธิปี 2561 
/5 คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 

 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 “โครงสร้างการจัดการ” ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอโดยพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการบริษัท และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ 
 
วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ท างาน ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบ
บญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณงานและเปรียบเทียบไดก้บับริษทัอ่ืนในระดับเดียวกนั จึงเสนอแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 8) โดยมี นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ ์
อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา 
โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575  แห่งบริษทั  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 
โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคน
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                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 
 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
15,000  
ไม่มี 

ไม่มี 

2. ค่าเบ้ียประชุม/3(บาท/คร้ัง) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ 

 
18,000  
12,000  

 
18,000  
12,000  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย (ปี) ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ท่ีเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ีมีมติ 
/2 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

/3 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/คน) 
/4 โบนสักรรมการปี 2562 คิดจากอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ บวกอตัรา 10% ของส่วนเกินจากก าไรสุทธิปี 2561 
/5 คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 

 (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 “โครงสร้างการจัดการ” ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอโดยพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการบริษัท และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ 
 
วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 (การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ท างาน ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบ
บญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณงานและเปรียบเทียบไดก้บับริษทัอ่ืนในระดับเดียวกนั จึงเสนอแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 8) โดยมี นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ ์
อธิพงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา 
โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575  แห่งบริษทั  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 
โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคน

           หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

หนา้ 9 ของจ านวน 10 หนา้ 

หน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกนัท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบ
ทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน อน่ึง ผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 
1,565,000 บาท เทียบเท่ากบัปีท่ีผ่านมา และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) ถึงแมว้า่ผูส้อบ
บัญชีของบริษทัย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกนั แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบ
การเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

โดยขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  (หน่วย : บาท) 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 

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”  เฉพาะการใชผ้ลงานและ 
 การส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบจ.ผลธญัญะ แคมโบเดีย 

 1,048,000 

   5,000 
252,000 
253,000 
  7,000 

 1,048,000 

 5,000 
252,000 
253,000 

 7,000 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) - - 
  รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,565,000 1,565,000 

ความเห็นคณะกรรมการ:  โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

1. นายเสถียร วงศส์นนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
3. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 1,565,000 บาท (รวมบริษทัยอ่ย) เทียบเท่ากบัปีท่ีผา่นมา และ

ไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี   

วาระที ่ 7   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขอ้ซักถาม

หรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256310

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2563

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้บนหนา้เวบ็ไซต์บริษทั (www.pdgth.com) แต่
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 6 มีนาคม 
2563  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรด
กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (เลือกแบบ ก หรือแบบ ข.) ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 พร้อม
แนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม มอบแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อท าการ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม หรือส่งไปรษณียม์าถึงบริษทัก่อนวนัประชุม (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท) 

กรณีผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไดท่ี้ (www.pdgth.com)  

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้(โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมทีม่บีาร์โค้ด
แนบตดิอยู่ ปรากฎตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบทีก่รอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
แล้ว (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุม มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว
ได้ 

กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงคส์อบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระท่ีน าเสนอ สามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทั เลขานุการบริษทั ทาง email:  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสาร: 02-7910100 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00
น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โดยบริษทัฯ เปิดให้ลงทะเบียน
ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

  (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)  
  ประธานกรรมการ 


