
วตัถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและ
เพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563  และรายงานประจ าปี 2563 
ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

การลงมต:ิ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รับทราบ 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  มาตรา 112 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่คณะกรรมการ

ตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ไดส้รุปขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี (QR Code) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) สรุปไดด้งัน้ี 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท   หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยร์วม 606.00 567.15 565.36 546.01 
หน้ีสินรวม 278.85 266.16 254.76 252.21 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 202.50 202.50 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 328.45 302.29 310.59 293.80 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,055.51 911.85 944.68 842.83 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 77.27 38.13 67.90 36.64 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73.86 41.42 64.03 40.01 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.36 0.20 0.32 0.20 
หมายเหต:ุ   /1 ทุนช าระแลว้ 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 บาท 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2563 
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 ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 
64.03 ลา้นบาท ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานหุ้นละ 0.32 บาท เพื่อปฏิบติัตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัฯ ตามมาตรา 115 มาตรา 116 
และขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
จากการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 58.73 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดน้ีอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็น
จ านวนเงิน 28.35 ลา้นบาท 

โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 มีดงัน้ี 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2563 ปี 2562 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 64.03  40.00 
3. จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) /1 202.50 202.50 
4. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.32 0.20 
5. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.29 0.15 
    5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) 0.15 0.05 
    5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) 0.14 0.10 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ไม่เกิน (ลา้นบาท) 58.73 30.38 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 91.71 75.95 
8. ทุนส ารองตามกฎหมาย ปี 2563 /2  3.20 2.00 
9. ทุนจดทะเบียน ณ วนัส้ินปี /1 210.50 210.50 
10. ร้อยละของทุนส ารองตามกฎหมาย    1.52    0.95 

  หมายเหตุ: /1 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 210,500,232 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน  210,500,232 บาท 

 /2 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ินจ านวน 5.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
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 และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการ
คนอ่ืนอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการดังกล่าวอาจจะไดรั้บเลือกตั้ งให้กลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ได ้  

ในปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
2. ดร.พลัลภา เรืองรอง ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
3. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั เป็นการล่วงหนา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์การ
เสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
รายช่ือบุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการทผูมี้ส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวงัถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี             
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โครงสร้างองค์ประกอบ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคัญ ภายใตน้โยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
บริษทั (ปรากฎรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 หมวดโครงการจดัการ) มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 1) รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ (กรรมการอิสระ)  2) ดร.พลัลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) 
และ 3) นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ (กรรมการ) สมควรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็น    
ผู ้ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) พรบ.หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแก้ไข) กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบับริษทั อีกทั้ง เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ  

ส าหรับกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ รวมจ านวน 17 ปี และ ดร.พลัลภา 
เรืองรอง รวมจ านวน 7 ปี ภายหลงัจากไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณธรรม มีความเช่ียวชาญเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั ความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้งไดน้ าความรู้ ประสบการณ์มาให้ขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั   

ดังนั้ น คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ระมดัระวงัถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คนมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั
เป็นส าคญั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ขา้งตน้ และเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คนดงัท่ีกล่าวมา เป็นกรรมการบริษทัต่อไป อีกวาระหน่ึง 

รายละเอียดประวติัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

สิ่งที่สงมาดวย 2
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การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

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 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบ ความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการบริษทัโดยพิจารณา
เปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียง ค่าตอบแทนท่ีจูงใจแก่กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และเสนอต่อผูถื้อหุ้น
เพื่ออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ตามเหตุผลขา้งตน้ 

คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2564 /1 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2(บาท/
เดือน) 
    - ประธาน 
    - กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

25,000 
12,000 

25,000 
12,000 

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

22,500 
15,000 

22,500 
15,000 

3. โบนสักรรมการ อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้
เป็นจ านวนเงิน 1.265 ลา้นบาท /4 

หลกัเกณฑ์การจดัสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการทั้งในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือน 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการชุดย่อย 
รูปแบบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน/2 (บาท/เดือน)

- ประธาน
- กรรมการ

20,000 
ไม่มี 

20,000 
ไม่มี 
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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 

15,000 
ไม่มี 

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

18,000 
12,000 

18,000 
12,000 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

15,000 
ไม่มี 

15,000 
ไม่มี 

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

18,000 
12,000 

18,000 
12,000 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย (ปี) 

ค่าตอบแทนประจ าและค่าเบีย้ประชุม
รวมไม่เกนิ 4 ล้านบาท ต่อปี 
(ไม่รวมโบนัสกรรมการ) 

ค่าตอบแทนประจ า ค่าเบีย้ประชุม 
และโบนัสกรรมการ  

รวมไม่เกนิ 5 ล้านบาท ต่อปี 
หมายเหตุ:  
/1 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ท่ีเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีมีมติ 
/2 ค่าตอบแทนประจ า (รายเดือน) เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 ต าแหน่ง ให้ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

/3 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/คน) 
/4 โบนสักรรมการปี 2563 คิดจากอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 จดัสรรตามหลกัเกณฑเ์ดิม 
/5 คณะกรรมการชุดยอ่ย: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม  

ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 
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คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีจาก
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และผลงานในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั (นบัเป็นปีท่ี 10) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีรายช่ือดงัน้ี 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์/1 3495 1 ปี (2561) 
2. นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ 3500 - 
3. นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ /2 5946 2 ปี (เร่ิมปี 2559-2560) 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ /3 9575 2 ปี (2562-2563) 

หมายเหตุ:    /1 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 1. เคยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 
     เม่ือปี 2554-2558 (5 รอบปีบญัชี) 
  /2 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 3. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั 2 รอบปีบญัชี (เร่ิมปี 2559-2560) 

/3 ผูส้อบบญัชีตามล าดบัท่ี 4. เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั 2 รอบปีบญัชี (เร่ิมปี 2562-ส าหรับปีส้ินสุด 
 31 ธนัวาคม 2563) ส่วนล าดบัท่ี 2 ยงัไม่เคยตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
โดยขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนั ท าหนา้ท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบหรือสอบทาน ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

พร้อมทั้ง เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั (รวม
บริษทัยอ่ย) เป็นจ านวนเงิน 1,630,000 บาท เพ่ิมข้ึน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองจากสัดส่วน
การเติบโตของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศไม่ไดส้ังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนด
ระยะเวลา 

   ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  (หน่วย : บาท) 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 

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 

 1,095,000 

   5,000 
257,000 
266,000 
   7,000 

 1,048,000 

 5,000 
252,000 
253,000 

 7,000 

3) ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) - - 
  รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,630,000 1,565,000 

การลงมต:ิ  วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 210,500,232.00 บาท เป็น 202,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ตามโครงการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (ESOP-
Warrant)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั ท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) จ านวน 
8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงไดค้รบก าหนดอายกุารใชสิ้ทธิเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 และยงัคงเหลือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ดงันั้น จึงขอด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 8,000,000.00 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงจะท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลง จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 210,500,232.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 202,500,232.00 บาท 

การลงมต:ิ  วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีปรากฎในวาระท่ี 7 บริษทัฯ 
จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 202,500,232.00 บาท   (สองร้อยสองลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองบาท) 

แบ่งออกเป็น 202,500,232.00   หุน้   (สองร้อยสองลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ     1.00     บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั   202,500,232.00  หุน้   (สองร้อยสองลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี    หุน้    (    -ไม่มี-       ) 

พร้อมทั้ง เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของ
บริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบหมายด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ให้มี
อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ 

การลงมต:ิ  วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัเิพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 31 พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทั การแกไ้ขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงค ์และหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ดงันั้น บริษทัฯ จึงเสนอ
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัจากเดิม 52 ขอ้ เป็น 56 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมหาชนจ ากดัน้ีมี 56 ขอ้ 
เดิม แกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 11. ประกอบกิจการเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์เก่ียวกบั 
ความปลอดภยัทุกชนิด 

ขอ้ 11. ประกอบกิจการค้า ทั้ งคา้ปลีกและค้าส่ง เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัทุกชนิด 
ขอ้ 53. ประกอบกิจการคา้ เวชส าอาง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์ท่ี เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชเ้คร่ืองมือเสริมความงาม รวมถึงประกอบ
กิจการให้ค  าปรึกษา ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพและความงาม 
ขอ้ 54. บริษัทมีสิทธิออกหุ้น และ/หรือ หลกัทรัพยใ์นราคาสูง
หรือต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีก าหนดไวไ้ดภ้ายใตบ้งัคบักฎหมาย 
ขอ้ 55. บริษทัมีสิทธิออกและเสนอขายหลกัทรัพยทุ์กชนิดทุก
ประเภทของบริษทัต่อผูถื้อหุน้ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคล
ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ประกาศท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจนกฎหมายหรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น
ข้อ 56. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจตามวตัถุประสงคทุ์กชนิดทุกประเภท 

ทั้งน้ี จึงขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั โดยให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 56 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”  
ทั้งน้ี เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ เป็นผูรั้บ
มอบหมายด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ให้มีอ านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ 

การลงมติ: วาระนีใ้ช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทเร่ืองการจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 31 พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทั การแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเพ่ือใหเ้กิดความ
คล่องตวัและเป็นไปตามพระราชก าหนด เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 โดยผูร่้วมประชุมมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัไดผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม 

หมวดท่ี 1 บททั่วไป 
ขอ้ 3. ขอ้ความหรือการปฏิบัติอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บังคบัน้ี 
ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 

ขอ้ 3. ขอ้ความหรือการปฏิบัติอ่ืนใดท่ีมิได้กล่าวไวใ้นขอ้บังคบัน้ี 
ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยทุ์กประการ 
ในกรณี ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าท ารายการท่ี มี
นยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือ
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เป็นรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจะ
ด าเนินการขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างเพียงพอรวมถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมการแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมาย ระเบียบ 
หรือขอ้ก าหนดท่ีไดต้ราหรือออกมาในภายหลงั) 

หมวดท่ี 4   คณะกรรมการ 
ขอ้ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอ งประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั อาจจะจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และให้มี
ผลบงัคบัเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธี
อ่ืน และก าหนดวนันดัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนันัดประชุม
ใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

ข้อ  29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้ าท่ี ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้  

ข้อ  29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้ าท่ี ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั 

หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือ
เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อน
วนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็น
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ี
อ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้ น 
ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อม
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อ
ทราบ  เพ่ื ออ นุมัติ  ห รือ เพ่ื อพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวันประชุม และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) 
วนั ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
ทั้งน้ี หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพ่ือจดั
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ให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ให้
ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู ้ถือหุ้นภายในก าหนดเวลานัด
ประชุมขา้งตน้ และจะตอ้งจดัส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดข้างต้น ทั้ งน้ีประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้ง
ไดรั้บมอบหมายตอ้งจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 
การประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดข้ึน ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ ง
ส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร หรือจะก าหนดให้จดัการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 38.ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท  าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ 
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
ผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
ซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ 
และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ืงประธานกรรมการก าหนด
ไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชุม และอย่าง
นอ้ยใหมี้รายการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
ขอ้ 39.ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 
          ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลา
นัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผู ้
ถือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอัน
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง
หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู ้ถือหุ้น
ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
         โดยบริษัทจะต้องกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมี
กระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มี
การบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบันทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุมตอ้งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2557 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
           ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลา
นัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้น
นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้
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การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

หมวดท่ี 6 บทเพ่ิมเติม 
ขอ้ 57. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกันหรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยตามความหมายท่ีก าหนดตาม
ประกาศหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคบัการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัท่ีจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือการจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ือง
นั้นๆ ดว้ย 

น าไปรวมขอ้ 3. 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนทุก
ประการ 

การลงมต:ิ วาระนีใ้ช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 11   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขอ้ซักถาม

หรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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

ทั้ งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าบนหน้าเวบ็ไซต์บริษัท (www.pdgth.com) 
แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 

********************************** 
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