
 ที ่PHOL-002/2554 

 

25 กมุภาพันธ ์2554 

 

 

เรือ่ง การจ่ายเงนิปันผล และก าหนดวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2554 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัศกุร ์ที ่25 

กมุภาพันธ ์2554 ไดม้มีตทิีป่ระชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 

1. ใหจ้า่ยเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น

เงนิ 13.50 ลา้นบาท และเมือ่รวมกบัเงนิปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดอืนแรกของปี 2553 ในอตัราหุน้ละ

0.08 และ 0.22 บาท (บรษัิทจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วแลว้เมือ่วันที ่20 พฤษภาคม 2553) จากผลการ

ด าเนนิงานและก าไรสะสมของบรษัิท คดิเป็นเงนิ 7.60 และ 20.90 ลา้นบาทตามล าดบั  และเงนิปันผล

ระหวา่งกาลพเิศษ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จากก าไรสะสมของบรษัิท คดิเป็นเงนิ 20.25 ลา้นบาท 

(บรษัิทจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วแลว้เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2554) จะรวมเป็นเงนิปันผลทีจ่า่ยส าหรับปี 2553 

ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงนิ 62.25 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล

ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2554 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที ่

4 พฤษภาคม 2554 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2554 

หมายเหต ุ - ผูถ้อืหุน้สามัญประเภทบคุคลธรรมดาสามารถของเครดติภาษีเงนิปันผลไดใ้นอัตรา   

30/70 ของเงนิปันผลตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 47 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร  

- ทัง้นี้การใหส้ทิธดิงักลา่วยังมคีวามไมแ่น่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื 

หุน้ 

 

2. ก าหนดวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2554 ในวนัศกุรท์ี ่22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง 

บอลรูม 2 ชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด ์ เลขที ่99/1 ถนน รัชดาภเิษก, ดนิแดง, กรุงเทพมหานคร 

10400 โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุในวันที ่11 มนีาคม 2554 และใหร้วบรวมรายชือ่

ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 

2551)  โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ ในวนัที ่14 มนีาคม 2554   

 

3. ก าหนดวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2554 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2553  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2553 



วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ

รายงานของผูส้อบบัญช ี

วาระที ่4 พจิารณาจัดสรรก าไรเพือ่จา่ยเงนิปันผล 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

  โดยในปีนีม้กีรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ทา่น คอื 

  1. นายประยรู วเิวชภวูนนท ์ (ประธานกรรมการ) 

  2. ศ.ดร.พรชยั ชนุหจนิดา  (รองประธานกรรมการ) 

ทัง้นี ้เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลับเขา้รับต าแหน่งใหม ่ 

จ านวน 2 ทา่น ดงันี้ 

1. นายประยรู วเิวชภวูนนท ์ (ประธานกรรมการ) 

  2. ศ.ดร.พรชยั ชนุหจนิดา  (รองประธานกรรมการ) 

ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิท จะประกอบดว้ย 

1. นายประยรู  วเิวชภวูนนท ์ (ประธานกรรมการ) 

  2. ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจนิดา  (รองประธานกรรมการ) 

3. นายชวลติ  หวงัธ ารง  (กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร) 

4. นายธรีเดช  จารุตัง้ตรง  (กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการ) 

5. รศ.ดร.เสกศกัดิ ์ จ าเรญิวงศ ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 

6. รศ.ดร.เอกจติต ์ จงึเจรญิ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 

7. นายนพดล  ธรีะบตุรวงศก์ลุ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

  น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 ดงันี ้

  - คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของ

กรรมการ 

ปี 2554 (ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2553 (ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

 เบีย้ประชมุของกรรมการ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

- กรรมการ 10,000 10,000 

 เบีย้ประชมุของกรรมการชดุยอ่ย ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

 

- และก าหนดคา่บ าเหน็จส าหรับปี 2553 ส าหรับกรรมการทัง้คณะจ านวน 600,000 บาท คน

ละเทา่ๆกนั  

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 



 

วาระที ่8 พจิารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชปีระจ าปี  

น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทและบรษัิทย่อยประจ าปี 2554 โดยก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2554 

เป็นจ านวนเงนิรวมไมเ่กนิ 805,000 บาท และพจิารณาแตง่ตัง้ นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ 

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500  หรอื นายวชิยั  รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชรัีบ

อนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรอื นายเสถยีร  วงศส์นันท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน

เลขที ่3495 เป็นผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท  

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

 

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

  

                                ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

                                                   (......................................................) 

                                                              นายพรศกัดิ ์ชนุหจนิดา 

                                                       ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

  ผูม้อี านาจลงนามสารสนเทศ 


