
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 
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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) 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 5

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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