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ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Enclosure 4 

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 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีพึงเล่ือนไปใน วนั 
เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 27th April, 2022 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) 
according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations 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………………………………… 

ข้อมูลกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อายุ
(ปี) ทีอ่ยู่ 

ส่วนได้
เสียใน
วาระที่
พจิารณา 

ส่วนได้เสีย
พเิศษทีแ่ตกต่าง
จากกรรมการ

คนอ่ืน 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ 55 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 

ไม่มี ไม่มี 

นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ 53 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 

ไม่มี ไม่มี 

ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ 68 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 

ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: ประวติักรรมการอิสระได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารท่ีปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 หัวขอ้ 
“เอกสารแนบ 1” 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบารพจิารณา 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 
1) ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
2) ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
3) ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
4) ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั
5) ไม่มี ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 5



26 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565

นิยามกรรมการอสิระ: 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด มีดงัน้ี 
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. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ 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 หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

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 ้

ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : พลเอก ชยัวฒัน์  สทอ้นดี           
อายุ : 68  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 ตุลาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ : 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอสิระ : 4 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง : 0.12% (248,250 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจ า ชุดท่ี 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2550 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice 

Guideline" 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2016 

ประสบการณ์ท างาน : 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. ผลธญัญะ 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
2558 - 2562 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัส านกังาน

สภาความมัน่คงแห่งชาติ 


