ที่ PHOL-002/2554
25 กุมภาพันธ์ 2554

เรือ
่ ง

การจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2554

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ
่ วันศุกร์ ที่ 25

กุมภาพันธ์ 2554 ได ้มีมติทป
ี่ ระชุมดังต่อไปนี้
1. ให ้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ น
เงิน 13.50 ล ้านบาท และเมือ
่ รวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตราหุ ้นละ
0.08 และ 0.22 บาท (บริษัทจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล ้วเมือ
่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2553) จากผลการ
ดาเนินงานและกาไรสะสมของบริษัท คิดเป็ นเงิน 7.60 และ 20.90 ล ้านบาทตามลาดับ และเงินปั นผล
ระหว่างกาลพิเศษ ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท จากกาไรสะสมของบริษัท คิดเป็ นเงิน 20.25 ล ้านบาท
(บริษัทจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล ้วเมือ
่ วันที่ 14 มกราคม 2554) จะรวมเป็ นเงินปั นผลทีจ
่ า่ ยสาหรับปี 2553
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผล
ในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงิน 62.25 ล ้านบาท โดยกาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตห
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ. 2551) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่
4 พฤษภาคม 2554 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
หมายเหตุ

- ผู ้ถือหุ ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถของเครดิตภาษี เงินปั นผลได ้ในอัตรา
30/70 ของเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- ทัง้ นี้การให ้สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต ้องรอการอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือ
หุ ้น

2. กาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2554 ในวันศุกร์ท ี่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห ้อง
้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร
บอลรูม 2 ชัน
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให ้รวบรวมรายชือ
่
10400 โดยกาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ.
2551) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2554
3. กาหนดวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2554 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2553

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

วาระที่ 3

้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน
รายงานของผู ้สอบบัญชี

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรกาไรเพือ
่ จ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
โดยในปี นม
ี้ ก
ี รรมการทีอ
่ อกจากตาแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ
1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์

(ประธานกรรมการ)

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

(รองประธานกรรมการ)

ทัง้ นี้ เสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ กรรมการทีอ
่ อกตามวาระกลั บเข ้ารับตาแหน่งใหม่
จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์

(ประธานกรรมการ)

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

(รองประธานกรรมการ)

ดังนัน
้ คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด ้วย

วาระที่ 6

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์

(ประธานกรรมการ)

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

(รองประธานกรรมการ)

3. นายชวลิต หวังธารง

(กรรมการ/ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร)

4. นายธีรเดช จารุตงั ้ ตรง

(กรรมการ/กรรมการผู ้จัดการ)

5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จาเริญวงศ์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

6. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

7. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กล
ุ

(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554 ดังนี้
- ค่าตอบแทนเบีย
้ ประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย
้ ประชุมของ

ปี 2554 (ปี ทเี่ สนอ)

ปี 2553 (ปี ทผ
ี่ ่านมา)

กรรมการ

(บาท)

(บาท)

ต่อการประชุม 1 ครัง้

ต่อการประชุม 1 ครัง้

- ประธานกรรมการ

15,000

15,000

- กรรมการ

10,000

10,000

ต่อการประชุม 1 ครัง้

ต่อการประชุม 1 ครัง้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

- กรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

เบีย
้ ประชุมของกรรมการ

เบีย
้ ประชุมของกรรมการชุดย่อย

- และกาหนดค่าบาเหน็ จสาหรับปี 2553 สาหรับกรรมการทัง้ คณะจานวน 600,000 บาท คน
ละเท่าๆกัน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจาปี
นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้แต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2554 โดยกาหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจาปี 2554
เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 805,000 บาท และพิจารณาแต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ั รุจต
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชย
ิ านนท์ ผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3495 เป็ นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนั บถือ

(......................................................)
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา
ผู ้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู ้มีอานาจลงนามสารสนเทศ

