
หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
บร�ษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

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

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ดวยความตระหนักและหวงใยตอสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุม บริษัทฯ จึงขอความรวมมือผูจะเขารวมประชุมทุกทานกรุณาทําความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ

เขารวมประชุมท่ีแสดงในเอกสารน้ีอยางเครงครัด

เพ่ือลดความเส่ียงตอการแพรระบาดของโรคและจํานวนท่ีน่ังมีจํากัดจากการเวนระยะหางทางสังคม

• ขอความรวมมือทานผูถือหุนกรุณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง

• กรุณาสงคําถามลวงหนา

หากประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง

• กรุณาสงแบบแจงความประสงคเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

• กรุณาใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการคัดกรองโรค รวมถึงการใหขอมูลสําหรับคัดกรองโรค COVID-19 โดยไมปดบัง

 ขอเท็จจริง

• จัดเตรียมและสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในสถานท่ีประชุม

• บริษัทฯ ไมอนุญาตใหรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม

• โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนท่ีมีบารโคด มาในวันประชุม

• ไมมีการแจกของท่ีระลึกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวมประชุม

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

วันจันทรที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

เปดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

แนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม
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เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

1) หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564
2) เอกสำรส่ิงท่ีส่งมำดว้ยประกอบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบำร์โคด้แนบติดเพื่อกำรลงทะเบียน (กรุณำน ำมำในวนัประชุม) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 10 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 11 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 12 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 13 

และ QR Code ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงิน ของบริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั 
(มหำชน) ประจ ำปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ 
เอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 
ขอ้มูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยำมกรรมกำรอิสระ 
รำยนำมและประวติับุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
ขอ้มูลประวติัประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี 
ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
หลกัเกณฑใ์นกำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
แบบแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
แบบขอรับเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
แผนท่ีต้งัสถำนท่ีจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 (ส ำนกังำนบริษทัฯ) 

บริษทัไดเ้ผยแพร่รำยกำรเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

QR Code รำยงำนประจ ำปีและเอกสำรกำรประชุม 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 
โทรศพัท ์(02) 791 0111 ext. 151, 206 โทรสำร (02) 791 0100 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
     วนัท่ี  19  มีนาคม  2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้แนบติดเพื่อการลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชุม) และ QR Code
ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  2563

2. วตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเพือ่ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้
3. เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุม

4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ
6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ

7. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี

8. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

9. มาตรการและแนวทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564
10. หลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564
11. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
12. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
13. แผนท่ีต้งัสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (สถานท่ีจดัประชุม ณ ส านกังานบริษทัฯ)

คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ ส านักงานบริษทัฯ 
หอ้งประชุมช้นั 3 เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (แผนท่ีแนบเอกสารสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 13)  
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

ข้อควรทราบ 
1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ไวบ้น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ  (www.pdgth.com) ต้ ังแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 10
มิถุนายน 2563 และเม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทั
จึงถือวา่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกต้งัเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
2564 ต้งัแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ซึ่งไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระ
และเสนอช่ือบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ปรากฎว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
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วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และเสนอรายงานประจ าปี 2563 ของ

บริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ  

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้   

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ

พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
1. เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล จากก าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงิน 30.37 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 9 กนัยายน 2563

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563
2.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ

ส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 3.20 ลา้นบาท 

2.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท จากจ านวนหุ้น
สามญัท่ีเรียกช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 202,500,232 หุ้น เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 58.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 91.71 ของก าไรสุทธิ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัรา
หุน้ละ 0.14 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 28.35 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร 

2.3 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้มีการพิจารณา

กลัน่กรองอยา่งละเอียดรอบคอบระมดัระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอมา จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึง
เจริญ (กรรมการอิสระ) ดร.พลัลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ)  และนาย บุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ (กรรมการ) กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
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ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และรายละเอียดประวติัและคุณสมบติัโดยสังเขปของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  

วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2564 เป็นดงัน้ี  
1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม  คงเดิมเช่นเดียวกบัปี 2563 แต่รวมวงเงินไม่เกิน

4 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมโบนสักรรมการ)
2) โบนสักรรมการ คิดอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยจดัสรรตามหลกัเกณฑเ์ดิม
3) สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี
ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอส 

ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการสอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ไดแ้ก่  1) นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 
หรือ 2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือ 3) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
5946 หรือ 4) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9575 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (รวม
บริษทัยอ่ย) เป็นจ านวนเงิน 1,630,000 บาท เพ่ิมข้ึน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองจากสดัส่วน
การเติบโตของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี  

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และขอ้มูลผูส้อบบญัชีฯ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 210,500,232.00 บาท เป็น 202,500,232.00 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนทีย่งัไม่ได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามโครงการออกและจดัสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย คร้ังที ่1 (ESOP-Warrant)  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ านวน 8,000,000.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 210,500,232.00 บาท เป็น 202,500,232.00 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ 

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25644

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษทั และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 56 ขอ้ (แบบ บมจ.002) ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ 

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

วาระที ่10  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทเร่ืองการจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ความเห็นคณะกรรมการ: ควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัและเป็นตามพระราชก าหนด เร่ือง การประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 และให้ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2557 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

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

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

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

หรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

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

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้บนหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) แต่
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 4 มีนาคม 
2564 และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 โดยบริษทัฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00น. ของวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

เน่ืองจากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี เป็นการจดัประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) บริษทัจึงใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบติัตามแนวทางและมาตรการเพ่ือ
ป้องกนัการติดเช้ือและแพร่ระบาดของเช้ือไวรั้สโคโรนา 2019 ท่ียงัมีความไม่แน่นอน ตลอดจนมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 
รวมทั้ งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งและอาจมีการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะถึงก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัอาจตอ้ง
เปล่ียนแปลงก าหนดการประชุม และ/หรือ แนวปฏิบติัและมาตรการต่างๆ ของบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ดงักล่าว จึง
ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นติดตามข่าวสารของบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.pdgth.com) 
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บริษทั จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้น โปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั เพ่ือเขา้
ร่วมประชุมแทน (โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผู ้รับมอบฉันทะตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) หรือ หากผูถื้อ
หุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองกรุณาแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมให้บริษทัฯ รับทราบเป็นการล่วงหนา้ ตาม
แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11  ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ย
ตนเองไดแ้ละมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม มอบแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อท าการลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม หรือ
ส่งไปรษณียม์าถึงบริษทัก่อนวนัประชุม (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมทีม่บีาร์โค้ด
แนบติดอยู่ ปรากฎตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
แล้ว (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุม มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าประชุมดงักล่าว
ได้ 

เพ่ือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์
สอบถามหรือช้ีแจงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระท่ีเสนอ ท่านสามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได้
ตามรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 หรือหากตอ้งการขอรับรายงานประจ าปีฉบบัรูปเล่ม สามารถติดต่อไดท่ี้เลขานุการบริษทั ทาง 
Email:  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

  (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)  
  ประธานกรรมการ 
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เร่ือง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 19 มีนาคม 2564

Meeting Date   :    Monday, April 26, 2021 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Meeting Venue :   The Company's Meeting Room 3rd Floor, No. 1/11 Moo 3 Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani

ของ      บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
of            PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=210426 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pdgth.com / โทร 02-7910111 ต่อ 151 / email : saowapa@pdgth.com
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=210426
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pdgth.com /Tel. +66 2-7910111 Ext. 151 / email : saowapa@pdgth.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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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 
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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 

สิ่งที่สงมาดวย 2
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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 ้ 

สิ่งที่สงมาดวย 2
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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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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือ
ปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

1. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี
หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
2.1  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
2.2  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.3    แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

นิตบุิคคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้แทนนิติบุคคล

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น (ไม่เกิน 90 วนั) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ให้

เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
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3.1 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
3.2 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2. วธีิการมอบฉันทะ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใชห้นังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.pdgth.com

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก.  แบบ ข. หรือ แบบ 
ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
คนใดคนหน่ึง เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้ งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณียใ์ห้มาถึงบริษทัล่วงหนา้ 1 วนัท าการ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร
ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน
ท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00น.
เป็นตน้ไปในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาน้ี

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉนัทะ
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทนไดต้ามสมควร 

3. การแจง้ผลคะแนนเสียง จะน าคะแนนเสียงเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง น าไปหักออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม
2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดงักล่าว
2.1   หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด
2.2   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

          ท่านผูถื้อหุ้นสามารถยืนยนัจ านวนหลักทรัพย(์หุ้น)ท่ีถืออยู่ได้ท่ี บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

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

  หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
 คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ   โทร.02-009 9383  email: orathai.p@set.or.th 
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Enclosure 4 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนท่ี....................................................................................................... 
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.....................  
 Date  Month Year 

(1)    ขา้พเจา้…………….................................................................................................................สญัชาติ................................................................  
 I/We   Nationality 
 อยูบ่า้นเลขท่ี........................................ถนน...........................................................ต  าบล/แขวง......................................................................... ..  
 Address   Road  Sub-District 
 อ  าเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์........................................ 

        District     Province  Postal Code 

(2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
 Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.................................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

ห้นสามญั.............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง  
Ordinary share shares    and are entitled to vote equal to  votes  
หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง  
Preferred share   shares   and are entitled to vote equal to  votes  

(3)    ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (The proxy holder of shareholder)
ช่ือ (name).................................................................................................................อาย ุ(age)........................................................ปี (years) 

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ถนน (Road)............................................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)........................................................ 
อ าเภอ (Amphur/Khet).............................................จงัหวดั (Province).......................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).............................หรือ/or 

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี  1/11  ถนน
ล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล อาย ุ54 ปี ท่ีอยู:่  21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 

 Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul     age 54 years     address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170 
2. นายสนัติ เนียมนิล อาย ุ52 ปี       ท่ีอยู:่  99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 

Mr. Santi Niamnil age 52 years  address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
3. ดร.พลัลภา เรืองรอง อาย ุ67 ปี       ท่ีอยู:่   699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Dr. Pallapa Ruangrong age 67 years  address: 699 Soi Lad Phrao 62, Wang Thonglang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310 
Appoint anyone of the following independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting 

of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday 26th April, 2021 at 2.00 p.m. at The Company’s Conference room 3rd Floor, 
at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
(details of independent directors as shown in the enclosure 5) 
 (4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in a respects. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม โปรดน าหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย
Proxies attending the meeting please bring this proxy to show at the registration officer on the meeting date
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วาระที่ 1  เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
Agenda No.1  To acknowledgement the Company’s Operating Results 2020. 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No.2  To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 

31 December, 2020. 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
Agenda No.3  To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and dividend payment 2020. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที่ 4  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)    The Proxy is entitled to cast the voles on my behalf at its own discretion. 

   (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows. 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ (โดยอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person). 

ก) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Approve the appointment of all directors . 

ข) เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 
     Approve the appointment of each individual director as follows.  

4.1  รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (Assoc.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

           Approve        Disapprove         Abstain 
4.2  ดร.พลัลภา เรืองรอง (Dr. Pallapa Ruangrong) 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain  

4.3 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ (Mr. Boonchai Suwanvutthiwat) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove    Abstain  

วาระที่ 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2021. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2021. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  Approve      Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 210,500,232.00 บาท เป็น 202,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ตามโครงการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (ESOP-
Warrant) 

Agenda No. 7  To consider and approve, the decreasing the existing registered capital amount of Baht 210,500,232.00 to be Baht 
202,500,232.00 by eliminating the unissued shares in the number of unallocated 8,000,000 shares at par value of 1.00 (one 
baht) per share as reserved for the exercise of warrant no.1 that are issued and offered to the directors and employee of the 
Company and its subsidiaries (ESOP-Warrant). 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  Approve      Disapprove   Abstain 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
Agenda No.8  To consider and approve, the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the 

increase of the Company’s registered capital. 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve    Disapprove     Abstain  
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษทั 
Agenda No.9  To Consider and approve, the additional objectives of the company and amend the memorandum of association No. 3 of the 

company. 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve    Disapprove     Abstain  
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทัเร่ืองการจัดประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
Agenda No.10  To Consider and approve, the amendment of the Company's Articles of Association regarding Organizing the Meetings via 

electronic conference. 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

        Approve     Disapprove     Abstain  
วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No.11  Other matters (if any). 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove     Abstain  

(5)   ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉันทะ______________________________________________ 
       Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
       และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น  

The voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
shareholder.  

(7)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา 
       หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบ 
       ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as He/She may appropriate in all respects.  
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 

   ลงนาม  …............................................................................   ผูม้อบฉนัทะ  
Signature (______________________________________) Grantor 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

ลงนาม  …............................................................................   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (______________________________________) Proxy Holder 

หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) กไ็ด ้
3. ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ทั้งน้ี หากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้กส็ามารถระบุ เพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 

หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการ 

เร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (7) 
Remarks: 
1. The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many

proxies for splitting votes. 
2. Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional.
3. The proxy may split the votes. In this regards, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form.
4. If there is any rule or regulation requiring the proxy to may any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any 

matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in clause (7)

กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
Please enclose a certified copy of ID card  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Annex to the Proxy (Form B) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
The appointment of Proxy by a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา  14.00 นาฬิกา  ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 1/11 
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  หรือท่ีพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย  

For The 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday 26th April, 2021 at 2.00p.m. at The Company’s Conference room 3rd 
Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or any adjournment at any date, time and place thereof          

______________________________________________________________________________________________________

วาระท่ี........................ เร่ือง  .......................................................................................................................................... 
 Agenda No............... Subject:  .............................................................................................................................. ............  

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain 

วาระท่ี........................  เร่ือง .............................................................................................................................. ...........  
 Agenda No...............  Subject: ............................................................................................................................. ...........  

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
Approve  Disapprove    Abstain 

\วาระท่ี........................  เร่ือง  ............................................................................................................................. ............  
 Agenda No...............  Subject:    ............................................................................................................................. .............  

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve     Disapprove    Abstain 

วาระท่ี........................  เร่ือง   ................................................................................................... .....................................  
 Agenda No...............  Subject:  ..................................................................................................................................... ....  

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve     Disapprove    Abstain 

วาระท่ี........................  เร่ือง  ...................................................................................................... ..................................  
 Agenda No...............  Subject: .........................................................................................................................................  

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
Approve   Disapprove    Abstain 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

ลงช่ือ ……..............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed   (   )    Grantor 

วนัท่ี/Date……………….…………………. 

ลงช่ือ ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed   (   )   Proxy Holder 

วนัท่ี/Date………………………………… 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อายุ
(ปี) ทีอ่ยู่ 

ส่วนได้
เสียใน
วาระที่
พจิารณา 

ส่วนได้เสีย
พเิศษทีแ่ตกต่าง
จากกรรมการ

คนอ่ืน 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ 54 21/51 ม.2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 
แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

ไม่มี ไม่มี 

นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ 52 99/719 ม.8 ต.บางรักพัฒนา อ.
บางบวัทอง จ.นนทบุรี 1110 

ไม่มี ไม่มี 

ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ 67 699 ซ .ล าด พร้ าว  62 แ ข วง วัง
ท อ ง ห ล า ง  เ ข ต วัง ท อ ง ห ล าง 
กรุงเทพฯ 10310 

ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: ประวติักรรมการอิสระได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารท่ีปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 หมวด
โครงสร้างองคก์ร 
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นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้
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ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล : รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ 
อายุ : 58  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 17 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (เมษายน 2567) 
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ตนเอง  30,000 หุน้  

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี – 
(คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - ดุษฎีบณัฑิต (วทิยาการจดัการ) คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วทิยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (วชิาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นท่ี 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 18/2014 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประสบการณ์ท างาน : 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอต้ี 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีแอนดพ์ี อกริ โปรดกัส์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก. ซนัไชนอิ์นเตอร์เนชัน่แนล 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2557 - 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2560 ผูอ้  านวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      เป็น    ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      มี   ไม่มี 
4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      มี   ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : 
 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 2 แห่ง 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอต้ี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 

 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 
- กรรมการ บจก. บีแอนดพ์ี อกริ โปรดกัส์ 
- กรรมการอิสระ บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 
- รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

11/11 
5/5 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล             : ดร. พลัลภา เรืองรอง 
อายุ : 67  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ        : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 19 กนัยายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (เมษายน 2567) 
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ตนเอง  -ไม่มี- 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา             : - ปริญญาเอก สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประสบการณ์ท างาน : 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการม บมจ. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนหมุนเวยีน(ชุดท่ี7) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
2560 – 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- กรรมการม บมจ. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ
สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งที่สงมาดวย 6



31

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      เป็น    ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      มี   ไม่มี 
4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      มี   ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : 
 ไม่มี

- ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
หมุนเวียน(ชุดท่ี7) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

11/11 
6/6 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล             : นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
อายุ : 58  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่เสนอ           : กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (เมษายน 2567) 
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ตนเอง  -ไม่มี- 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา             : - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม : - หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้ าเมือง รุ่น 3) มหาวทิยาลยันวมิ

นทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 26/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นท่ี 21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2012 

ประสบการณ์ท างาน : 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ 
2553 - 2555 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง 

บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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คุณสมบัติเพิม่เติม 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : 
 ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 บริษทัยอ่ย : 3 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
- กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

11/11 
5/5 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั / ANS Audit Co., Ltd. 
100/72, 22th FL. 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100  

ช่ือผู้สอบบัญชี ประวัติและประสบการณ์ 
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์

Mr. Sathien Vongsnan
อายุ  60 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495
ต าแหน่ง: หุ้นส่วน
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากัด

Email address: sathien@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
 BBA (Accountancy) from Thammasat University
 MBA (International Program) from Bangkok University
 Lecturer and guest speaker
 SEC Authorized Auditor
Experience: 
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001
 The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL
 Accounting Manager at Ericsson Thai Networks
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd.
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท :  เคยเป็น/ ระยะเวลา 6 ปี (ปี 2561 และ 2554-2558) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
Mr.Atipong Atipongsukul
อายุ  61 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500
ต าแหน่ง: หุ้นส่วน
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั

Email address: atipong@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
 Instructor, lecturer and guest speaker
 MBA, Thammasat University & BBA in Accounting, Thammasat University
 SEC Authorized Auditor
 Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP)

during 2007 to 2010
Experience: 
 January 1,1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing

and advisory services to various multinational companies
 1982 to 1991: Working with SGV Na Thalang Co., Ltd (Arthur Andersen)
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท :  เคยเป็น/ ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2553) 
จ านวนการถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 
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ช่ือผู้สอบบัญชี ประวัติและประสบการณ์ 
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

Ms. Kultida Pasurakul
อายุ  48 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946
ต าแหน่ง: หุ้นส่วน
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั

Email address:  kultida@crowe-ans.co.th

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

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

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ : เคยเป็น/ ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2559-2560) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 

4. นางสาวปณติา โชติแสงมณกีลุ
Ms. Panita Chotesaengmaneekul
อายุ  40 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9575
ต าแหน่ง: หุ้นส่วน
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากัด
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษัทฯ ปี 2562 - 2563

Email address: panita@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand
 SEC Authorized Auditor
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
 M.Sc.in IT in Business (MIS), Chulalongkorn University
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University
Experience: 
 Miss Panita jointed ANS Audit Co., Ltd since September 2004. She serves the audit service

to various local and multinational clients including the publicly interest entities.

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ : เคยเป็น / ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2562-2563) 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอสิระ :  ไม่มี 
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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564 

หมวดที ่4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พศ.ศ2535 เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง
เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง 
โบนสั บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
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      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือ   
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ได้เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งระบุเร่ือง 
เหตุผลและวตัถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ
จะตอ้งจดัให้มีการปรในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบ
ห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39  ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งรวมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพื่อ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดั
ประชุมใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้งด าเนินการประชุม
ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ
ดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเ.ษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ      
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที ่6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 49.   หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรและในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลฯ 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 50.    บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติจดัสรรเงินส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัดว้ยก็ได ้
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มาตรการและแนวทางปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ขอแจง้ใหท้รำบถึงแนวปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี ดงัน้ี 
1. ขอควำมร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ แทนกำรเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หำกผูถื้อหุ้น

ประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอใหแ้จง้ควำมประสงคใ์หบ้ริษทัทรำบล่วงหนำ้ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 12
2. เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำด ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ตำมแบบฟอร์มค ำถำมส ำหรับกำรประชุมสำมญั

ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ตำมช่องทำงต่อไปน้ี
2.1 เวบ็ไซตบ์ริษทั: http://phol-th.listedcompany.com/question.html
2.2 ส่งมำพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ ถึงเลขำนุกำรบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)

เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 
2.2  จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี cs@pdgth.com 
2.3  โทรสำร: 0-2791 0100 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอควำมร่วมมือมำยงัผูถื้อหุ้นถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรจดั
ประชุมฯ เพ่ือป้องกนัและลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ดงัน้ี
3.1 ตั้งจุดคดักรองตำมแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคตั้งแต่บริเวณป้อมยำม ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้ควำมเส่ียงหรือ

ผูท่ี้มีอำกำรเก่ียวกบัทำงเดินหำยใจ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีควำมเส่ียง
ดงักล่ำวเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรณีท่ีผูถื้อหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทั 
เขำ้ร่วมประชุมแทนได ้

3.2 จัดให้ท่ีนั่งมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมำะสม (ระยะห่ำง 1-2 เมตร) โดยก ำหนดจ ำนวนท่ีนั่ง
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไม่เกิน 25 ท่ีนั่ง และไม่มีกำรเสริมเก้ำอ้ีเพ่ิมเติม จึงขอควำมร่วมมือผูถื้อหุ้นในกำรมอบฉันทะ
กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ แทนกำรเขำ้ร่วมประชุม 

3.3 ด ำเนินกำรฆ่ำเช้ือและท ำควำมสะอำดสถำนท่ีจดักำรประชุมดว้ยแอลกอฮอลก่์อนเร่ิมกำรประชุมและขอควำมร่วมมือ
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเตรียมหนำ้กำกอนำมยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลำท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

3.4 หลีกเล่ียงกำรสมัผสับริเวณใบหนำ้ (ตำ จมูก ปำก) รวมถึงหลีกเล่ียงกำรใช ้หรือสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.5 เพ่ือสุขอนำมยัส่วนรวม ของดบริกำรอำหำรว่ำง ชำ กำแฟ และไม่รับประทำนอำหำรในบริเวณห้องประชุม โดย

บริษทัเตรียมน ้ ำด่ืมไวใ้ห(้ขวด) ส่วนอำหำรวำ่งจะแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนเดินทำงกลบัเท่ำนั้น เพ่ือลดควำมเส่ียงของกำร
แพร่กระจำยของโรค  

3.6 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้จ ำกดัจำกหน่วยงำนรำชกำรเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้ำนทรำบทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.pdgth.com) 

4. บริษทัฯ จะใชเ้วลำประชุมสั้น กระชบั (ไม่เกิน 1 ชัว่โมง) โดยบริษทัจะสรุปประเด็นค ำถำมรวบรวมไวเ้ป็นเอกสำรแนบทำ้ย
รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงจะเผยแพร่ผำ่นระบบขอ้มูลตลำดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั ภำยใน 14 วนั นบัแต่
กำรประชุมเสร็จส้ิน

ทั้งน้ี หำกผูถื้อหุ้นมำพร้อมกนัหลำยท่ำน อำจท ำให้เกิดกำรล่ำชำ้ในกำรคดักรองและลงทะเบียนเขำ้ประชุม บริษทัฯ 
ตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสน้ี 

         ขอแสดงควำมนบัถือ 
บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
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หลกัเกณฑ์ในการส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท ผลธัญญะ จากดั (มหาชน)

(ภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 12.00น.)
___________________________________________________

บริษทัฯ ใหค้วามสาคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกากบัดูแลกิจการท่ีดี ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะส่งคาถามล่วงหนา้สาหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาปี 2564 ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี

1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/question.html
2) อีเมล: cs@pdgth.com
3) โทรสาร: 0-27910111
4) ส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ปยงัท่ีอยูน้ี่

เลขานุการบริษทั บมจ.ผลธญัญะ
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนลาลูกกา ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งแจง้ต่อบริษทัประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี
1) ช่ือ-นามสกลุผูถื้อหุน้
2) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
3) คาถามท่ีตอ้งการสอบถามหรือคาช้ีแจงขอ้มูลในท่ีประชุมผูถื้อหุน้

โดย เลขานุการบริษทั จะทาการรวบรวมคาถามจากผูถื้อหุน้เพ่ือนาเรียนหารือกบัประธานกรรมการบริษทัและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือพิจารณา และคาถามท่ีผา่นความเห็นชอบจากบริษทัฯ จะไดรั้บการช้ีแจงในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาปี 2564

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาโปรดติดต่อ:
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์ 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมวนัที ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. 

เรียน เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ ........................................................................................ 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง (      ) 

(    )   ผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

(    )   ผูรั้บมอบฉนัทะจาก...................................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
  (แนบส าเนาเอกสารมอบฉนัทะ) 

โดยถือหลกัทรัพยจ์ านวนทั้งส้ิน.............................................................หุน้ 

ประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุมของ
บริษทัฯ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

ลงช่ือ..............................................................ผูป้ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุม 

หมายเหตุ:    เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 12.00น. 
- เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/attendance.html 
- อีเมล:  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com  
- โทรสาร 0-2791 0100 
- ทางไปรษณีย ์ส่งมายงั  

เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ: 
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 151 หรือ 
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206 
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หลกัเกณฑ์ในการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

(ภายในวนัที ่23 เมษายน 2564 เวลา 12.00น.) 
___________________________________________________ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/question.html
2) อีเมล: cs@pdgth.com
3) โทรสาร: 0-27910111
4) ส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ปยงัท่ีอยูน้ี่

เลขานุการบริษทั บมจ.ผลธญัญะ
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งแจง้ต่อบริษทัประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 
1) ช่ือ-นามสกลุผูถื้อหุน้
2) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
3) ค าถามท่ีตอ้งการสอบถามหรือค าช้ีแจงขอ้มูลในท่ีประชุมผูถื้อหุน้

โดย เลขานุการบริษทั จะท าการรวบรวมค าถามจากผูถื้อหุน้เพ่ือน าเรียนหารือกบัประธานกรรมการบริษทัและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือพิจารณา และค าถามท่ีผา่นความเห็นชอบจากบริษทัฯ จะไดรั้บการช้ีแจงในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ: 
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 151 หรือ 
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206 

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของบริษัท ผลธัญญะ จากดั (มหาชน)

ประชุมวนัที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น.

เรียน เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ ........................................................................................

กรุณาทาเคร่ืองหมาย  ในช่อง (   )

(    ) ผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)

(    ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก...................................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)
(แนบสาเนาเอกสารมอบฉนัทะ)

โดยถือหลกัทรัพยจ์านวนทั้งส้ิน.............................................................หุน้

ประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุมของ
บริษทัฯ บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ลงช่ือ..............................................................ผูป้ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุม

หมายเหตุ: เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 12.00น.
- เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/attendance.html
- อีเมล: cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
- โทรสาร 0-2791 0100
- ทางไปรษณีย์ ส่งมายงั 

เลขานุการบริษทั บริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)
เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาโปรดติดต่อ:
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์ 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206
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แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ในวนัจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกลุ) …………………………………………………..……………กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง (    ) 

(    )  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

(    )  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก .......................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....................................……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………............................……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...........

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี
1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/document.html
2) แจง้รายละเอียดการขอรับทางอีเมลมายงั cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
3) ขอรับเอกสารโดยการทาเคร่ืองในช่อง( ) และกรอกรายละเอียดตามดา้นล่างหรือส่งทางโทรสาร: 0-2791 0100

(  ) หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
(  ) รายงานประจาปี 2563 (Annual Report)

สถานท่ีจดัส่งเอกสาร

ช่ือ-นามสกุล.....................................................................................................................................................................

ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................โทรศพัท:์..................................................

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาโปรดติดต่อ:
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์ 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206

หมายเหตุ: บริษทัฯ ไดจ้ดัทานโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีปรากฎท่ีหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.pdgth.com

กรณีตอ้งการรับเอกสารขา้งตน้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 26 เมษายน 2564)
โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพ่ือใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บ ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2564
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แบบฟอร์มคาถามสาหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
ในวนัจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ

ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกลุ) …………………………………………………..……………กรุณาทาเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    )

(    )  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จากดั (มหาชน)

(    )  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก .......................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)

คาถามเก่ียวกบัวาระการประชุม:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………………………………............

คาถามเก่ียวกบัวาระการประชุม: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....................................………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………............................………

……………………………………………………………………………………………………………………………...........

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
1) เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี http://phol-th.listedcompany.com/document.html
2) แจง้รายละเอียดการขอรับทางอีเมลมายงั cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
3) ขอรับเอกสารโดยการท าเคร่ืองในช่อง( ) และกรอกรายละเอียดตามดา้นล่างหรือส่งทางโทรสาร: 0-2791 0100

(    )   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
(    )   รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)

สถานท่ีจดัส่งเอกสาร 

ช่ือ-นามสกุล..................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู ่.................................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................โทรศพัท:์..................................................  

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ: 
1. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 151 หรือ 
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศพัท:์  0-27910111 ต่อ 206 

หมายเหตุ: บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีปรากฎท่ีหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.pdgth.com 

กรณีตอ้งการรับเอกสารขา้งตน้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 26 เมษายน 2564) 
โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพ่ือใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บ ภายในวนัที ่19 เมษายน 2564 
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บันทกึ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564
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บันทกึ
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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


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



