
 
หนังสือเชญิประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2555 

 
 

หนา 1 ของจํานวน 11 หนา 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088 
วันท่ี  23 มีนาคม  2555 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 
 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)  
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 
 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 ประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554 
 2. รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2554 พรอมงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุน  

    เบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
3. ประวัติของกรรมการท่ีตองออกตามวาระและเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตามเดิม 

       พรอมนิยามกรรมการอิสระ 
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 
5. ขอมูลประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีบริษัท 
6. ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 

 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผูถือหุน หรือผูแทนของผูถอืหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและ 
          ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
           8. ขอบังคับของบริษัท (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน) 
 9. แบบฟอรมลงทะเบียน (นํามาในวันประชุมผูถือหุน) 
 10. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงแรมท่ีจัดประชุมผูถือหุน 
 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป  2555  ในวันจันทรท่ี 23 เมษายน  2555  เวลา 14.00 น. ณ หองรัชวิภา อาคารธารทิพย ช้ัน 2 โรงแรม 
เจาพระยาปารค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 
วาระท่ี  1    เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2554 
 
 



 
หนังสือเชญิประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2555 

 
 

หนา 2 ของจํานวน 11 หนา 
 

 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2554 เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหแกผูถือหุนของบริษัท โดยมี
สําเนารายงานการประชุม รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1  
  
 ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2554 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันท่ี 
22 เมษายน 2554 มีการบันทึกขอมูลท่ีสําคัญไวอยางถูกตองครบถวน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 

วาระท่ี  2   เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 
    ขอเท็จจริงและเหตุผล:  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ปรากฎในรายงานประจําป 
2554 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2554 ตามรายงานประจําป ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554  

 
วาระท่ี  3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผูสอบบัญชี 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112  กําหนดวา
คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับ
ปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2554 ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 วามีความถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
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หนา 3 ของจํานวน 11 หนา 
 

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย                  หนวย:บาท 

รายการ 2554 2553 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
สินทรัพยรวม 483,281,361.73 483,858,195.99 (576,834.26) 

หน้ีสินรวม 213,208,863.62 200,656,875.62 12,551,988.00 

ทุนชําระแลว (ลานหุน) 135,000,000 135,000,000** - 

สวนของผูถือหุน  270,072,498.11 283,201,320.37 (13,128,822.26) 

รายไดจากการขาย 719,144,986.66 637,866,101.52 81,278,885.14 

กําไรสุทธิ  28,864,225.96 39,404,832.73 (10,540,606.77) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.21 0.40* (0.19) 
 
หมายเหต:ุ     *  คํานวณตามจํานวนหุนสามัญถวงน้าํหนัก 
 **ทุนชาํระแลว 135 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 135 ลานบาท สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 โปรด
ดูรายละเอียดหมายเหตุ ในวาระที่ 4 เรือ่งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 (หนา 4) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

 
วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากการดําเนินงานและการจายเงินปนผล ประจําป 2554 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินของบริษัท และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทไดกําหนดไวหากไมมีเหตุจําเปนอื่น
ใด โดยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย และการจายเงินปนผล
นั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท 
 

 ในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม  28.86 ลานบาท  คิดเปนกําไรตอหุน  หุนละ 0.21 บาท 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญจากงบการเงินรวม 39.40 ลาน
บาท และคิดเปนกําไรตอหุนๆละ 0.40 บาท คิดเปนสัดสวนท่ีลดลงตอหุน 0.19 บาท และบริษัทไดจัดสรรเปนเงิน
สํารองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) เต็มจํานวนเงิน 13.50 ลานบาท 
แลว  บริษัทไดพิจารณาโดยคํานึงถึงสภาวะการประกอบธุรกิจและปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของแลวเห็นวาบริษัทมีกระแสเงิน
สดเพียงพอ ดังนั้นจึงขอนําเสนอพิจารณาจัดสรรจายเงินปนผลแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554  
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค) คิดเปนอัตรารอยละ 
93.54 ของกําไรสุทธิท่ีเปนสวนของบริษัทใหญประจําป 2554  
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หนา 4 ของจํานวน 11 หนา 
 

 
 เนื่องจากในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 
2554  ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) จากจํานวนหุน
สามัญจํานวน 135 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 13.50 ลานบาท  เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2554   ดังน้ัน จึงเหลือเงินปนผลงวด
สุดทายในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) คิดเปนอัตรารอยละ 93.54 ของกําไรสุทธิประจําป 2554 รวมเปนเงิน
ปนผลจายสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค) รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 27 ลานบาท (ย่ีสิบเจ็ด
ลานบาทถวน)  
 
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของบริษัทจากงบรวมในปท่ีผานมา มีดังนี้ 
 

      งบการเงินรวม ป 2554 ป 2553 
1. นโยบายการจายเงินปนผล ไมนอยกวารอยละ  40 ของกําไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
2. กําไรสุทธิ (บาท) 28,864.225.96 39,404,832.73 
3. จํานวนหุน (หุน) 135,000,000 135,000,000* 
4. กําไรตอหุน  (บาทตอหุน) 0.21 0.40 
5. เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.20** 0.55 
6. เงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 27,000,000.00 62,250,000.00 
7. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%) รอยละ 93.54 รอยละ 157.98 

 

หมายเหตุ: * บริษัทไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 40 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 95 ลานหุน รวมเปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 135 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ไดเรียกชําระมูลคาหุนไวเต็มจํานวน 135 ลานบาท  โดยบริษัทไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหทําการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนท่ัวไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 
                 ** เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานป 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท โดย  

ก. เงินปนผลระหวางกาลอัตราหุนละ 0.10 บาท จายจากกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ผูถือหุนประเภท
บุคคลธรรมสามารถนําไปคํานวณเครดิตภาษีเงินปนผลไดเทากับ เงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด  

ข. เงินปนผลจายงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 0.10 บาท จะจายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 หลังจากที่ไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนประจําป 2555 คิดจากอัตราภาษีนิติบุคคลรอยละ 25 เงินปนผลคูณหนึ่งสวนส่ี 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากการ
ดําเนินงานในป 2554  ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท โดยคงเหลือ
เงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงิน 13.50 ลานบาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2554  ในอัตราหุนละ 0.10 บาท   เปนเงินปนผลตอหุนรวมในอัตรา
หุนละ 0.20 บาท เปนเงินปนผลจายสําหรับป 2554  จํานวน 27,000,000.00 บาท (ย่ีสิบเจ็ดลานบาทถวน)  
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  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 และให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555  และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555  
(การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2555 ท่ีจะประชุม
ในวันท่ี 23 เมษายน 2555) 
 
วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล:  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 20 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับกรรมการหน่ึงใน
สาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนอื่นอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้น เปนเปนผูออกจากตําแหนง  ผูออก
จากตําแหนงกรรมการไปนั้น อาจจะไดรับเลือกกลับเขามารับตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงก็ได 
 ตามท่ีบริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอยไดมีโอกาสนําเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การแตงต้ังเปนกรรมการ และเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระประชุมเปนการลวงหนาโดยผานระบบรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเปนระยะเวลาหนึ่ง  เมื่อครบกําหนดชวงเวลาดังกลาวปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนทานใดนําเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการและเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ
ประชุมลวงหนา ในการประชุมผูถือหุน ประจําป 2555 
 

 โดย ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงไดนําเสนอพิจารณากรรมการท้ังสองทาน
ท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระป 2555 กลับเขามารับตําแหนงอีกวาระหน่ึง ดังนี้  
 1.  นายชวลิต หวังธํารง   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2.  รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 (ประวัติของกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3) 
  

ดวยการพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอโดย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว
มีความเห็นวากรรมการทั้งสองทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการ
ตามแนวทางท่ีกําหนดอางอิงตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท ของบริษัท ผลธัญญะ 
จํากัด (มหาชน) จึงเห็นควรใหกรรมการทั้งสองทานไดรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
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โดยนําเสนอ 1. นายชวลิต หวังธํารง ใหดํารงตําแหนงกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ  

      2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ ใหเปน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหน่ึง 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสีย) ไดพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นวากรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือท้ัง 2 ทาน
ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท่ีหลากหลาย และปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และซ่ือสัตยอยางเต็มความสามารถ อีกท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ ดวย  จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังใหกรรมการท้ัง 2 ทาน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดังนี้ 
 1.  นายชวลิต หวังธํารง   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2.  รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติคาบําเน็จกรรมการป 2554 และคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 
 ขอเท็จจริงและเหตุ:  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 1. คาเบ้ียประชุมกรรมการ  
 สําหรับคาตอบแทนกรรมการป 2555 โดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการบริษัทมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบมากกวาคณะกรรมการ
ชุดยอย ดังนั้นขอนําเสนอปรับเพิ่มคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปนดังนี้  
 คณะกรรมการบริษัท 
 1. ประธานกรรมการ   18,000 บาท ตอคร้ัง 
 2. รองประธานกรรมการ  15,000 บาท ตอคร้ัง 
 3. กรรมการ/กรรมการอิสระ   12,000 บาท ตอคร้ัง 

สวนกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน ใหคงอัตราคาเบ้ียประชุมเทาเดิม ดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ   15,000 บาท ตอคร้ัง 
 2. กรรมการ   10,000 บาท ตอคร้ัง 
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 2. คาบําเหน็จกรรมการ   
 กําหนดคาตอบแทนท่ีเปนบําเหน็จกรรมการป 2554  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและแนว
ปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเปนอัตรารอยละของเงินปนผลจายแกผูถือหุน โดยเสนอคาบําเหน็จกรรมการคิด
เปนอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงินปนผลจายในป 2554 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 27 ลานบาท คิดเปนคาบําเหน็จ
กรรมการจํานวน  540,000 บาท (หาแสนส่ีหม่ืนบาทถวน) โดยแบงเปน 5.5 สวน พิจารณาจัดสรรใหประธาน
กรรมการ 1.5 สวน คิดเปนจํานวนเงิน 147,200 บาท และกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหารอีก 4 คนๆละ 1 สวน เทากับ 
98,200 บาทตอคน  คิดเปนจํานวนเงิน 392,800 บาท 
 
 สําหรับคาตอบแทนกรรมการรวมป 2554  เปนจํานวนเงิน  930,000 บาท  เม่ือรวมกับคาบําเหน็จกรรมการ
ป 2554 จํานวนเงิน 540,000 บาท  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,470,000 บาท  ซึ่งไมเกินวงเงิน 2 ลานบาท  ตามมติท่ี
ประชุม ผูถือหุนประจําป 2554 โดยบริษัทไดระบุคาตอบแทนกรรมการไวในรายงานประจําป 2554 รายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอยางรอบคอบ โดย
คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน  เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ (คาเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการ) โดยมีรายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการ ดังนี้ 
 

คาตอบแทนกรรมการ ป 2555 ป 2554 
1.บําเหน็จกรรมการ คาเบ้ียประชุมและบําเหน็จ

กรรมการปละไมเกิน 2 ลานบาท 
540,000 บาท * 

 
2.คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท   
   -ประธานกรรมการ 18,000 บาท ตอคร้ัง * 15,000 บาท ตอคร้ัง 
   -รองประธานกรรมการ 15,000 บาท ตอคร้ัง * 10,000 บาท ตอคร้ัง 
   -กรรมการ/กรรมการอิสระ 12,000 บาท ตอคร้ัง * 10,000 บาท ตอคร้ัง 
3.คาเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย **   
  -ประธานกรรมการ 15,000 บาท ตอคร้ัง * 15,000 บาท ตอคร้ัง 
  -กรรมการ 10,000 บาท ตอคร้ัง * 10,000 บาท ตอคร้ัง 
หมายเหตุ * ท่ีจะขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 วันท่ี 23 เมษายน 2555 
 * คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
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วาระท่ี  7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 
 ขอเท็จจริงและเหตุ:  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120  กําหนดใหท่ีประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัททุกป  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจาก  บริษัท   
เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555 อีกวาระหนึ่ง  พรอมท้ังเสนอใหพิจารณาและ
อนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน  805,000 บาท (แปดแสนหาพันบาทถวน)  เทียบเทากับ
ปท่ีผานมา ซึ่งไดรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 225,000 บาท   
 

ชื่อผูสอบบัญชี เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
นายเสถียร วงศสนันท 3495 1 ป (ป 2553-2554) 
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล 3500 1 ป (ป 2553-2554) 
นายวิชัย รุจิตานนท   4054 - 
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 - 
 

อนึ่ง ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ 
บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯได  และใน
กรณีท่ีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  จัดหาผูสอบ
บัญชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ทําหนาท่ีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินแทน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ในปท่ีผานมา มี
ความเห็นวา บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบัญชี 
รวมท้ังใหคําแนะนําปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกับบัญชีเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให
คณะกรรมการแตงต้ัง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สําหรับคาสอบบัญชี
ประจําป 2555 ท่ีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดเสนอมาน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมกับ
ขนาดธุรกรรมของบริษัท 
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ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 คาสอบบัญชี ป 2555 ป 2554 
คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
-บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัทยอย “บจ.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง” 

 
580,000 บาท 
225,000 บาท 

 
580,000 บาท 
225,000 บาท 

คาบริการอื่นๆ  - - 
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 805,000 บาท 805,000 บาท 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

และแตงต้ัง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  โดยมีนายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี  3495  หรือนาย
อธิพงศ  อธิพงศสกุล  ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนายวิชัย รุจิตานนท  ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4054 
หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5946  แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควร
เสนอพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนหาพันบาทถวน) ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

1. นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
2. นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
3. นายนายวิชัย รุจิตานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 

 (ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชีของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 6) 
 

วาระท่ี  8   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ท้ังนี้ บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป 2555 
ในวันท่ี 2 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 5 มีนาคม 2555  และบริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไวบนเว็บไซตของบริษัทท่ี  www.pdgth.com  หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2555 ยกเวนรายงานประจําป 2554 จะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทภายใน
วันท่ี 30 มีนาคม 2555 แลว ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวเปนฉบับเดียวกันกับท่ีจะจัดสงใหผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุน 
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  ในกรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข.(ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4) อยางไรก็ตามบริษัทไดเผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่ง
เปนแบบงายท่ีไมซับซอน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ 
และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)  ไวบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อให   
ผูถือหุนสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมดวย  และในกรณีท่ีทานประสงคท่ีจะเลือกกรรมการอิสระของบริษัท
เปนผูรับมอบฉันทะโปรดดูขอมูลกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6 
  
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน  ท้ังนี้ เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วย่ิงขึ้น  จึงขอใหทานผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนท่ีมีบารโคด (สิ่งท่ีสงมาดวย 9)  และเอกสารและหลักฐานแสดง

ความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม (ตามท่ีระบุในสิ่งท่ีสงมาดวย 7) มาแสดงเพ่ือ

ลงทะเบียนในวันประชุมดวย โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 13.00น. 
เปนตนไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
          โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 
        บริษัท  ผลธัญญะ  จํากัด  (มหาชน) 
 

               
                 (  นายประยูร  วิเวชภูวนนท  ) 
                      ประธานกรรมการ 
 
หมายเหต ุ

ในกรณีที่ทานตองการไดรับรายงานประจําป 2554 ในลักษณะรูปเลม กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมขอรายงานประจําป 

2554 ดานลางและใสซองตอบรับที่บริษัทสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ีกลับมาที่บริษัท หรือสงโทรสารแบบฟอรมมาท่ี  
02-791-0100 หรือติดตอ นางสาวปภาดา สุวรรณกูฎ  นักลงทุนสัมพันธ  โทรศัพท 02-791-0111  หรือสงอีเมลมาที่ 
ir@pdgth.com  หรือ cs@pdgth.com  
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แบบฟอรมขอรายงานประจาํป 2554 
 
กรุณาสงรายงานประจําป 2554  ในลักษณะรูปเลม มาท่ี: 
 
ช่ือผูถือหุน............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................... 
โทรศัพท:.................................................................................................  มือถือ:................................................ 
 
 
 
 

 


