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เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่น
ผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ี
บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
1.2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2.2 ส าเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้ไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.2.3 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล
2.1 กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี

2.1.1 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2.1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคลในฐานะผูม้อบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั
(ถา้มี) และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทน
นิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามขอ้ 2.2.1 มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้ 

2.2.3 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้มีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
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เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่น
ผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ี
บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
1.2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2.2 ส าเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้ไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.2.3 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล
2.1 กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี

2.1.1 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2.1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคลในฐานะผูม้อบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั
(ถา้มี) และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทน
นิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามขอ้ 2.2.1 มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้ 

2.2.3 ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้มีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
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2.2.4 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

อน่ึง ในกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารตามขอ้ 2.1 และ 2.2 แลว้แต่
กรณี และหากเป็นส าเนาเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ จะตอ้งรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค ทั้ งน้ี หาก
ตน้ฉบบัเอกสารมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งท าค าแปลภาษาองักฤษ และให้ผูแ้ทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งของ 
ค าแปลแนบมาดว้ย 

3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนิติบุคคล
3.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนีเพ่ิมเติม 
3.2.1 หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 
3.2.2 หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

4. วธีิการมอบฉันทะ
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

4.1  เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงตามท่ีบริษทัไดจ้ดัท าไว ้จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 โปรดกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
4.2 ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัได้

อ านวยความสะดวกโดยจดัเตรียมอากรแสตมป์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
4.3 จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น 

ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตาม ขอ้ 1 – 3 ขา้งตน้แลว้แต่กรณี มายงับริษทั ภายใน 
เวลา 12.00น. ของวนัที ่26 เมษายน 2565 ตามช่องทางดงัน้ี 
4.3.1  ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์: ir@pdgth.com 
4.3.2  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ฉบับจริง) มายงับริษทั โดยส่งถึง 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร และใหท้นัก่อนเร่ิมประชุม 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือนอ้ยกว่า
จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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5. การเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ก่อนเร่ิมการประชุม ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และจะเร่ิมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ ตั้งแต่
เวลา 14.00น. เป็นตน้ไป 

6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
6.1 ประธานท่ีประชุมจะมอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุมด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในแต่ละวาระ
6.2 ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น 
6.3 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพื่อใหร้ะบบท าการประมวลผล 
6.4 หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ท าเคร่ืองหมายในช่องละคะแนนเสียง บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นดว้ยตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทั 

7. เกณฑ์การนบัคะแนนเสียง
7.1 ให้นบัคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง โดยจะถือมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็น

อยา่งอ่ืน หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงตา่งหากจากฐานท่ีเป็นผูถื้อ
หุน้ 

7.2 การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ี
เหลือจะถือวา่เป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม โดยเป็นการ
มอบฉนัทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้/ผูม้อบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

7.3 การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมเป็นผูส้รุปผลการลงมติในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุม
ทราบวา่ มีมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุม 


