หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

ทะเบียนเลขที่ 0107551000088
วันที่ 23 มีนาคม 2555
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
2. รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2554 พรอมงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. ประวัติของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตามเดิม
พรอมนิยามกรรมการอิสระ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
5. ขอมูลประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีบริษัท
6. ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ ือหุน
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผูถอื หุน หรือผูแทนของผูถอื หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
8. ขอบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน)
9. แบบฟอรมลงทะเบียน (นํามาในวันประชุมผูถือหุน)
10. แผนทีแ่ สดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองรัชวิภา อาคารธารทิพย ชั้น 2 โรงแรม
เจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2554

หนา 1 ของจํานวน 11 หนา
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ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหแกผูถือหุนของบริษัท โดยมี
สําเนารายงานการประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่
22 เมษายน 2554 มีการบันทึกขอมูลที่สําคัญไวอยางถูกตองครบถวน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ปรากฎในรายงานประจําป
2554 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2554 ตามรายงานประจําป ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผูสอบบัญชี
ขอเท็ จจริง และเหตุผ ล: ตามพระราชบั ญญัติบ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กํ าหนดว า
คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับ
ปสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2554 ได ผา นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท และได รั บการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 วามีความถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2

หนา 2 ของจํานวน 11 หนา
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
รายการ
2554
483,281,361.73
สินทรัพยรวม
213,208,863.62
หนี้สินรวม
135,000,000
ทุนชําระแลว (ลานหุน)
270,072,498.11
สวนของผูถือหุน
719,144,986.66
รายไดจากการขาย
28,864,225.96
กําไรสุทธิ
0.21
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2553

หนวย:บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

483,858,195.99
200,656,875.62
135,000,000**
283,201,320.37
637,866,101.52
39,404,832.73
0.40*

(576,834.26)
12,551,988.00
(13,128,822.26)
81,278,885.14
(10,540,606.77)
(0.19)

หมายเหตุ:

* คํานวณตามจํานวนหุน สามัญถวงน้าํ หนัก
**ทุนชําระแลว 135 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 135 ลานบาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โปรด
ดูรายละเอียดหมายเหตุ ในวาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 (หนา 4)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากการดําเนินงานและการจายเงินปนผล ประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินของบริษัท และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไวหากไมมีเหตุจําเปนอื่น
ใด โดยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย และการจายเงินปนผล
นั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
ในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม 28.86 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน หุนละ 0.21 บาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญจากงบการเงินรวม 39.40 ลาน
บาท และคิดเปนกําไรตอหุนๆละ 0.40 บาท คิดเปนสัดสวนที่ลดลงตอหุน 0.19 บาท และบริษัทไดจัดสรรเปนเงิน
สํารองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) เต็มจํานวนเงิน 13.50 ลานบาท
แลว บริษัทไดพิจารณาโดยคํานึงถึงสภาวะการประกอบธุรกิจและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของแลวเห็นวาบริษัทมีกระแสเงิน
สดเพียงพอ ดังนั้นจึงขอนําเสนอพิจารณาจัดสรรจายเงินปนผลแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) คิดเปนอัตรารอยละ
93.54 ของกําไรสุทธิที่เปนสวนของบริษัทใหญประจําป 2554
หนา 3 ของจํานวน 11 หนา
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เนื่องจากในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป
2554 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) จากจํานวนหุน
สามัญจํานวน 135 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 13.50 ลานบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ดังนั้น จึงเหลือเงินปนผลงวด
สุดทายในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) คิดเปนอัตรารอยละ 93.54 ของกําไรสุทธิประจําป 2554 รวมเปนเงิน
ปนผลจายสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 27 ลานบาท (ยี่สิบเจ็ด
ลานบาทถวน)
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของบริษัทจากงบรวมในปที่ผานมา มีดังนี้
งบการเงินรวม
1. นโยบายการจายเงินปนผล
2. กําไรสุทธิ (บาท)
3. จํานวนหุน (หุน)
4. กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
5. เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)
6. เงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)

ป 2554
ป 2553
ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)
28,864.225.96
39,404,832.73
135,000,000
135,000,000*
0.21
0.40
0.20**
0.55
27,000,000.00
62,250,000.00
รอยละ 93.54
รอยละ 157.98

หมายเหตุ: * บริษัทไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 95 ลานหุน รวมเปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 135 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ไดเรียกชําระมูลคาหุนไวเต็มจํานวน 135 ลานบาท โดยบริษัทไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหทําการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนทั่วไป 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 จะจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 หลังจากที่ไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนประจําป 2555 คิดจากอัตราภาษีนิติบุคคลรอยละ 25 เงินปนผลคูณหนึ่งสวนสี่

ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ า ยเงิ น ป น ผลจากการ
ดําเนินงานในป 2554 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 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 (ยี่สิบเจ็ดลานบาทถวน)
หนา 4 ของจํานวน 11 หนา
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โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
(การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2555 ที่จะประชุม
ในวันที่ 23 เมษายน 2555)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 20 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนอื่นอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนเปนผูออกจากตําแหนง ผูออก
จากตําแหนงกรรมการไปนั้น อาจจะไดรับเลือกกลับเขามารับตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งก็ได
ตามที่บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอยไดมีโอกาสนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระประชุมเปนการลวงหนาโดยผานระบบรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเปนระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบกําหนดชวงเวลาดังกลาวปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนทานใดนําเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการและเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ
ประชุมลวงหนา ในการประชุมผูถือหุน ประจําป 2555
โดย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงไดนําเสนอพิจารณากรรมการทั้งสองทาน
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระป 2555 กลับเขามารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายชวลิต หวังธํารง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(ประวัติของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
ดวยการพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอโดย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว
มีความเห็นวากรรมการทั้งสองทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการ
ตามแนวทางที่กําหนดอางอิงตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท ของบริษัท ผลธัญญะ
จํากัด (มหาชน) จึงเห็นควรใหกรรมการทั้งสองทานไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
หนา 5 ของจํานวน 11 หนา
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โดยนําเสนอ 1. นายชวลิต หวังธํารง ใหดํารงตําแหนงกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ
2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ ใหเปน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) ไดพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นวากรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 2 ทาน
ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่หลากหลาย และปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตยอยางเต็มความสามารถ อีกทั้งใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ ดวย จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 2 ทาน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายชวลิต หวังธํารง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาบําเน็จกรรมการป 2554 และคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555
ขอเท็จจริงและเหตุ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
1. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
สํ า หรั บ ค า ตอบแทนกรรมการป 2555 โดยการนํ า เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการบริษัทมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาคณะกรรมการ
ชุดยอย ดังนั้นขอนําเสนอปรับเพิ่มคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปนดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. ประธานกรรมการ
18,000 บาท ตอครั้ง
2. รองประธานกรรมการ
15,000 บาท ตอครั้ง
3. กรรมการ/กรรมการอิสระ
12,000 บาท ตอครั้ง
สวนกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ใหคงอัตราคาเบี้ยประชุมเทาเดิม ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
15,000 บาท ตอครั้ง
2. กรรมการ
10,000 บาท ตอครั้ง

หนา 6 ของจํานวน 11 หนา
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2. คาบําเหน็จกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนที่เปนบําเหน็จกรรมการป 2554 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและแนว
ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเปนอัตรารอยละของเงินปนผลจายแกผูถือหุน โดยเสนอคาบําเหน็จกรรมการคิด
เปนอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงินปนผลจายในป 2554 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 27 ลานบาท คิดเปนคาบําเหน็จ
กรรมการจํานวน 540,000 บาท (หาแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยแบงเปน 5.5 สวน พิจารณาจัดสรรใหประธาน
กรรมการ 1.5 สวน คิดเปนจํานวนเงิน 147,200 บาท และกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารอีก 4 คนๆละ 1 สวน เทากับ
98,200 บาทตอคน คิดเปนจํานวนเงิน 392,800 บาท
สําหรับคาตอบแทนกรรมการรวมป 2554 เปนจํานวนเงิน 930,000 บาท เมื่อรวมกับคาบําเหน็จกรรมการ
ป 2554 จํานวนเงิน 540,000 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท ซึ่ง ไมเกินวงเงิน 2 ลานบาท ตามมติที่
ประชุม ผูถือหุนประจําป 2554 โดยบริษัทไดระบุคาตอบแทนกรรมการไวในรายงานประจําป 2554 รายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอยางรอบคอบ โดย
คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ (คาเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ) โดยมีรายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการ ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
1.บําเหน็จกรรมการ

ป 2555
คาเบี้ยประชุมและบําเหน็จ
กรรมการปละไมเกิน 2 ลานบาท

ป 2554
540,000 บาท *

2.คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
-ประธานกรรมการ
18,000 บาท ตอครั้ง *
15,000 บาท ตอครั้ง
-รองประธานกรรมการ
15,000 บาท ตอครั้ง *
10,000 บาท ตอครั้ง
-กรรมการ/กรรมการอิสระ
12,000 บาท ตอครั้ง *
10,000 บาท ตอครั้ง
3.คาเบี้ยประชุมกรรมการชุดยอย **
-ประธานกรรมการ
15,000 บาท ตอครั้ง *
15,000 บาท ตอครั้ง
-กรรมการ
10,000 บาท ตอครั้ง *
10,000 บาท ตอครั้ง
หมายเหตุ * ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 วันที่ 23 เมษายน 2555
* คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
หนา 7 ของจํานวน 11 หนา
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555
ขอเท็จจริงและเหตุ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัททุกป
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555 อีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งเสนอใหพิจารณาและ
อนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนหาพันบาทถวน) เทียบเทากับ
ปที่ผานมา ซึ่งไดรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 225,000 บาท
ชื่อผูสอบบัญชี
นายเสถียร วงศสนันท
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล
นายวิชัย รุจิตานนท
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

เลขทีผ่ ูสอบบัญชีรับอนุญาต
3495
3500
4054
5946

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
1 ป (ป 2553-2554)
1 ป (ป 2553-2554)
-

อนึ่ง ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/
บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯได และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินแทน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ในปที่ผานมา มี
ความเห็นวา บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี
รวมทั้ ง ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี เ ป น อย า งดี คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง เห็ น ควรเสนอให
คณะกรรมการแตงตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สําหรับคาสอบบัญชี
ประจําป 2555 ที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดเสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมกับ
ขนาดธุรกรรมของบริษัท
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ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
คาสอบบัญชี
ป 2555
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
-บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
580,000 บาท
- บริษัทยอย “บจ.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง”
225,000 บาท
คาบริการอื่นๆ
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
805,000 บาท

ป 2554
580,000 บาท
225,000 บาท
805,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
และแตงตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยมีนายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนาย
อธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควร
เสนอพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนหาพันบาทถวน) ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
1. นายเสถียร วงศสนันท
2. นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
3. นายนายวิชัย รุจิตานนท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
(ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชีของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 6)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป 2555
ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และบริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม
พรอมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2555 ยกเวนรายงานประจําป 2554 จะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2555 แลว ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวเปนฉบับเดียวกันกับที่จะจัดสงใหผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุน
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ในกรณีที่ทานมีความประสงคที่จะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข.(ตามสิ่งที่สงมาดวย 4) อยางไรก็ตามบริษัทไดเผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่ง
เปนแบบงายที่ไมซับซอน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ
และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไวบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อให
ผูถือหุนสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมดวย และในกรณีที่ทานประสงคที่จะเลือกกรรมการอิสระของบริษัท
เปนผูรับมอบฉันทะโปรดดูขอมูลกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 6
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอใหทานผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนที่มีบารโคด (สิ่งที่สงมาดวย 9) และเอกสารและหลักฐานแสดง
ความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่ง ที่สง มาดวย 7) มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 13.00น.
เปนตนไป
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

( นายประยูร วิเวชภูวนนท )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทานตองการไดรับรายงานประจําป 2554 ในลักษณะรูปเลม กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมขอรายงานประจําป
2554 ดานลางและใสซองตอบรับที่บริษัทสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้กลับมาที่บริษัท หรือสงโทรสารแบบฟอรมมาที่
02-791-0100 หรือติดตอ นางสาวปภาดา สุวรรณกูฎ นักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท 02-791-0111 หรือสงอีเมลมาที่
ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com
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แบบฟอรมขอรายงานประจําป 2554
กรุณาสงรายงานประจําป 2554 ในลักษณะรูปเลม

มาที่:

ชื่อผูถือหุน.............................................................................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท:................................................................................................. มือถือ:................................................
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